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Apresentação

Prezados/as leitores e leitoras,

O prêmio Camões, o mais relevante prêmio literário para obras 

em língua portuguesa, atribuído a Raduan Nassar em 2016, veio para 

arrematar aquilo que a crítica literária já tem dito sobre o conjunto 

de sua obra: a potência de uma linguagem singular que ultrapassa 

o trabalho estético e nos inquieta com um projeto filosófico, político 

e cultural cujo conteúdo enfrenta a ordem hierárquica e excludente 

forjada pelo poder. É nesta aparente des-ordem das coisas que o 

leitor e a leitora encontram, “o artesão do verbo, que produz uma 

enxurrada de metáforas, nem sempre alcançada à primeira vista; 

uma pontuação ‘estranha’ capaz de criar um efeito desenfreado de 

leitura”, como afirma Flávio Adriano Nantes no texto que abre a 

sessão temática desta edição da Rascunhos Culturais. A homenagem 

a Raduan Nassar pode ler lida, ainda, no artigo de Arnaldo Franco 

Junior, “Diálogo mudo – uma leitura de ‘Hoje de madrugada’, de 

Raduan Nassar”, cuja reflexão parte da irônica proposta de um su-

posto “diálogo mudo” entre o casal protagonista do conto “Hoje de 

madrugada”, com destaque para as profundas dores oriundas dos 

descompassos do corpo e do silêncio.  A partir da análise do conto 

“menina a caminho”, Rosana Cristina Zanelatto dos Santos e We-

llington Furtado Ramos buscam pontuar nos artifícios da brincadeira 

e do riso o modo como são projetados determinados conteúdos e 
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contingências sociais no artigo “O circo e o riso como brincadeira (sé-

rias) em ‘Menina a caminho’, de Raduan Nassar”. Em Reconciliação 

e conflito em Lavoura arcaica – literatura e cinema, Renato Tardivo, 

por intermédio de referencial fenomenológico, estético e psicanalí-

tico, investiga as relações entre o livro de Raduan e o filme de Luiz 

Fernando Carvalho atentando-se para as condições do surgimento da 

narrativa fílmica e as correspondências entre os registros de ambas as 

produções. Flávio Adriano Nantes encerra essa sessão temática com 

o artigo “Obra completa, de Raduan Nassar, e as vozes insurgentes 

que ecoam em seus textos” cuja proposta é examinar as escrituras de 

Raduan a partir de alguns fios norteadores, a exemplo do enfrenta-

mento das conjunturas dicotômicas e excludentes produzidas pelo 

mundo, como aquelas que segregam corpos, raças, lugares, gêneros. 

Tradicionalmente, apresentamos uma sessão de Temáticas Livres 

com artigos de diferentes pesquisas na área de Letras em diálogo com 

outras ciências para que, em meio à diversidades de vozes, possamos 

contribuir para a ampliação e renovação do debate acadêmico. Agra-

decemos ao Conselho Científico que sempre contribuiu imensamente 

para a avaliação dos artigos e parabenizamos aos autores e autoras 

dessa edição.

Desejamos a todos/todas uma boa leitura!

Geovana Quinalha 

Marta Oliveira
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Raduan Nassar vence o Camões 2016 *

Flávio Adriano Nantes* 

Para Maria Adélia Menegazzo, a quem devo minha iniciação 

nos meandros e engendramentos do texto literário, esta minha 

escritura.

A literatura não deixa de ser uma forma de tentar, num 

espaço muito confinado, que é o texto, organizar um mundo 

que não é exatamente uma reprodução do real, mas um 

mundo que você imagina. Existe, no texto, essa tentativa 

de compensar o desequilíbrio e a desordem instalada em 

toda à sua volta.

(Raduan Nassar)

“Não entendi esse prêmio, minha obra é um livro e meio”, disse 

Raduan Nassar à Folha de S. Paulo, nesta segunda feira (30/05/2016), 

por ocasião do Prêmio Camões 2016, referindo-se ao compacto 

conjunto de sua obra: Lavoura arcaica, de 1975, Um copo de cólera, 

de 1978 e Menina a caminho, de 1997. Talvez Nassar tenha razão ao 

afirmar sobre o conjunto de sua obra como um livro e meio – um 

romance, uma novela e alguns contos esparsados elaborados ao longo 

dos anos 60 e reunidos em livro – pelo fato de se tratar da palavra 

imperativa, sem artifícios desnecessários ou truques narrativos. Os 

textos de Nassar são, como sugeriu Julio Cortázar, “esses grãos de 

areia no imenso mar da literatura [que] continuam aí, palpitando em 

*Este texto foi escrito a pedido dos gestores do site oficial da Reitoria da Universidade 
Estadual “Júlio de Mesquita Filho” UNESP, por ocasião do Prêmio Camões concedido 
ao escritor brasileiro Raduan Nassar, anunciado na segunda-feira, do dia 30 de maio 
de 2016. O texto original publicado no site da Universidade sofreu algumas alterações 
de ordem morfossintática para esta edição da Revista Rascunhos Culturais.

Raduan Nassar vence o Camões 2016
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nós” (CÓRTAZAR, 2006, p. 155). Compactuamos com as palavras 

do crítico e escritor argentino, pois Lavoura arcaica, por exemplo, 

chegou até as minhas mãos ainda nos anos da graduação e, desde 

então, praticamente toda minha produção científico-acadêmica está 

atravessada pelas obras do escritor brasileiro.

Depois de publicar Lavoura arcaica e Um Copo de cólera, Nassar 

retirou-se da cena literária para não mais voltar; mudou-se para uma 

fazenda para criar galinhas e vaca; falou publicamente que necessita-

va, para saldar as contas com a sua cultura e idiossincrasia ancestral, 

trabalhar com a terra. Faz quase 40 anos que o escritor fechou a conta 

com a literatura e afirma categoricamente ter dito tudo o que pensa 

e sabe nesses três livros

É unanimidade entre a crítica literária destacar a exiguidade do 

conjunto da obra de Raduan Nassar, bem como considerá-lo uma voz 

de grande locução e dicção própria no interior da literatura brasileira 

contemporânea. Nesse sentido, penso que embora haja um número 

reduzido de obras, existe, por outra parte, um projeto estético an-

corado não apenas ao trabalho com as palavras, mas também em 

questões políticas, culturais, sociais, filosóficas. Assim, há um fio 

invisível e indissociável que perpassa toda a obra do escritor e um 

leitor mais atento poderá observá-lo: o veto ao desejo e à paixão, a 

frustração devastadora diante de uma demanda não alcançada, a 

insurgência de personagens centrais contra a ordem estabelecida 

por quem detém o poder, mulheres e outras minorias sociais sujeitas 

aos assédios e às injúrias provocadas por alguém que se coloca no 

“direito” de vitimá-las.

É justamente guiado por esse fio que o leitor passa a conhecer o 

trabalho minucioso com as palavras – o artesão do verbo, que produz 

uma enxurrada de metáforas, nem sempre alcançada à primeira vista; 

uma pontuação “estranha” capaz de criar um efeito desenfreado de 

leitura para os mais desavisados. Às vezes, ainda que agarrados ao 
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fio, levamos uns solavancos com as notícias que os narradores nos 

fazem saber. Em Lavoura, a personagem narradora, André, declara 

amar sua irmã Ana; esta, por fazer com que o patriarca da família 

seja ferido em seus preceitos, é assassinada por ele, que elimina com 

o golpe de um alfanje o demônio do incesto – “[...] e, fendendo o 

grupo com a rajada de sua ira, meu pai atingiu com um só golpe a 

dançarina oriental (que vermelho mais pressuposto [...])” (NASSAR, 

1989, p. 192) – que invadira sua casa. O narrador diz, ademais, ser a 

mãe a grande culpada – a aliciadora – pelo amor entre os irmãos e 

pela derrocada da família: “[...] te exorto a reconhecer comigo o fio 

atávico desta paixão: se o pai no seu gesto austero, quis fazer da casa 

um templo, a mãe, transbordando no seu afeto, só conseguiu fazer 

dela uma casa de perdição” (NASSAR, 1989, p. 136).

Um copo de cólera traz a explosão do verbo à máxima potência 

e irrompe junto com os gestos das personagens masculina e femini-

na. A força da palavra se reflete nas ações exasperadas do homem 

e da mulher: um encontro aparentemente tranquilo entre o casal 

se transforma na cólera e na ira de ambos, revelando a brutalidade 

da personagem masculina que agride a feminina com crueldade 

e prazer. De igual modo, podemos observar esse trabalho com as 

palavras no conto “Menina a caminho”: a explosão das ações e do 

verbo se dá simultaneamente. E assim, por intermédio, da tensão e 

força desse verbo colérico, nos inteiramos das ações das personagens 

de Raduan Nassar.

A casa está tomada, mas a voz forte de Zeca Cigano, sobre-

pondo-se ao berreiro das crianças e os gritos da mulher, de 

repente explode:

“Cadela!”

Marido e mulher se pegam num rude bate-boca que se 

prolonga até que [se] houve a primeira chicotada, acom-

panhada de uma falsa inquisição:

“Quem é que te ofendeu?”

Raduan Nassar vence o Camões 2016
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E ouve a segunda chicotada, acompanhada também de 

uma falsa inquisição:

“Quem é que me ofendeu?”

A tala da cinta vibra no ar, um estalo terrível quando o 

couro desce na bunda da costureira (NASSAR, 1997, p. 46).

Conforme se observa no extenso excerto acima, o verbo demons-

tra a cólera das personagens que chega ao extremo – a violência física 

empreendida contra a mulher; esta, por efeito de sugestão, teve um 

relacionamento extraconjugal e é ofendida pelo amante, conforme se 

verifica nas arguições de Zeca Cigano à mulher. As duas perguntas 

da personagem masculina dirigidas à costureira seriam idênticas, não 

fosse a substituição do pronome pessoal “te” por “me”; daí, podemos 

empreender a leitura de que a personagem feminina é ofendida pelo 

amante e, por conseguinte, a masculina também pela traição que 

sofre. Esse episódio sem muita falácia demonstra nosso pensamento 

sobre a tensão e a força do verbo empreendidas por Raduan Nassar. 

E ele afirma: “Dei conta de repente de que gostava de palavras, de 

que queria mexer com as palavras. Não só com a casca delas, mas 

com a gema também” (NASSAR, 1996, p. 196, p. 24).

Lavoura apareceu no mercado editorial em 1975 e o Copo em 

1978. O primeiro já tem 40 anos, o segundo apenas 03 anos mais 

jovem e as narrativas de ambos continuam bastante atualizadas, 

seja pela crítica que continua inventando novas leituras, seja pela 

relação entre os textos nassarianos com a cultura, a idiossincrasia, os 

engendramentos sócio-político e histórico hodiernos das sociedades 

ao redor do mundo.

Entre tantas outras temáticas, Lavoura representa o modelo familiar 

tradicional – pai, mãe, filhos, e nos revela que esse modelo pode ser 

falível, também, como qualquer outro. Nesse sentido, podemos pensar 

no direito igualitário de determinados sujeitos adquirirem e/ou constru-

írem outros rearranjos familiares que não apenas o tradicional. Para o 

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 7 • n. 14 • p. 13 - 20 • jul./dez. 2016  
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escritor, “A família continua sendo um filão e tanto para um escritor de 

ficção. Não tem quem não se toque, não blasfeme contra a família, não 

tem quem não chore de nostalgia. O que prova que todo mundo tem 

pelo menos um pezinho bem plantado nela [...]” (NASSAR, 1996, p. 29).

No mês em que Raduan Nassar recebeu o Prêmio Camões, uma 

adolescente foi severamente violentada por mais de 30 homens no 

Rio de Janeiro; o que escancara a violência que as mulheres, no século 

XXI, ainda são vítimas. Estas têm o que é de mais privado –seu corpo 

– usurpado, subjugado, mutilado e sem possibilidade de defesa frente 

a outro/s corpo/s – o masculino. Em Um copo de cólera, a personagem 

feminina não é apenas agredida fisicamente, mas também humilhada 

por ser mulher, em sua profissão, tem sua inteligência ultrajada, é com-

parada a algo vil, um objeto sem qualquer valor – a coisificação do outro. 

Nessa perspectiva, a novela nassariana tem muito a contribuir com as 

discussões empreendidas pelos Gender Studies; estes um tema urgente 

na pauta político-social para a construção de igualdade entre os gêneros.

A obra de Nassar não pode ser enquadrada num isto ou aquilo, 

dando a entender uma dicotomia que limite a abrangência temática 

e morfossintática. Em outras palavras, sua produção literária é um 

“isto e aquilo” simultaneamente – bem ao gosto de Jacques Derrida, 

que propõe a desconstrução de qualquer modelo dicotômico, exal-

tando a différence num mesmo objeto. Assim, escritor brasileiro não 

arquiteta seu constructo literário apenas com um verbo colérico e 

ruidoso, mas também de silêncios: “Desde minha fuga, era calando 

minha revolta (tinha contundência o meu silêncio! tinha textura a 

minha raiva!) [...]” (NASSAR, 1989, p. 35). É nítido o silenciamento 

das personagens de Lavoura arcaica, da personagem central do conto 

“Menina a caminho”, da mulher que implora, em silêncio, por afetos 

a seu homem, no conto “De madrugada”.

De Ana, nada se sabe; em nenhum momento é dado a ela a opor-

tunidade de expor seus sentimentos em relação à família, a André, 

Raduan Nassar vence o Camões 2016
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ao pai. Conforme as palavras de Pedro, o irmão primogênito “[...] 

ninguém em casa consegue tirar nossa irmã do seu piedoso mutis-

mo [...]” (NASSAR, 1989, p. 39). Aqui, além do silêncio, revela-se 

a hipocrisia de Pedro travestida de zelo à família (como também o 

faz Iohána, o patriarca), pois esse silenciamento faz parte de uma 

imposição familiar patriarcal, não parte de Ana.

A criança de “Menina a caminho”, ao longo do trajeto que per-

corre em toda a narrativa, sofre uma série de violência empreendida 

por pessoas ordinárias com quem entra em contato ou simplesmente 

se aproxima. Em resposta às agressões – xingos, assédios, injúrias, 

humilhações, separação de classe – ela dá seu imutável silêncio.

Em Lavoura, André percebe o poder do silêncio, denuncia a 

falácia paterna, não segue os preceitos de quem diuturnamente está 

com a palavra e não a dá a ninguém; é o senhor absoluto, o patriarca, 

o dono por excelência do falo que não circula. É justamente por isso 

que Iohána não poder ser ouvido por seus familiares, pois “Não se 

pode levar a serio alguém que continue indefinidamente a bradar 

contra tudo e todos” (PERRONE-MOISÉS, 1996, p. 77).

Ainda em relação à exaltação ao silêncio, o narrador diz que o 

avô é o autor de um autêntico discurso, da palavra exata, categórica, 

que traz o entendimento a todas as coisas:

(Em memória do avô, faço este registro: ao sol e às chuvas 

e aos ventos, assim como a outras manifestações da natu-

reza que faziam vingar ou destruir nossa lavoura, o avô, ao 

contrário dos discernimentos promíscuos do pai – em que 

apareciam enxertos de várias geografias, respondia sempre 

com um arroto tosco que valia por todas as ciências, por 

todas as igrejas e por todos os sermões do pai: “Maktub .”) 

(NASSAR, 1989, p. 91). 

O fragmento acima é todo o capítulo 15 do Lavoura e demonstra 

o quanto André aprecia o discurso parco do avô em detrimento da 

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 7 • n. 14 • p. 13 - 20 • jul./dez. 2016  
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verborreia paterna, mais machuca que ensina, mais atrapalha que 

ajuda, mais desnorteia que conduz e não traz a luz, que dissipe as 

trevas, tão exaltada pelo pai.

No conto “De madrugada”, narrado em primeira pessoa por 

uma personagem masculina, é instaurado o silêncio por parte do 

narrador e sua mulher. Na madrugada, enquanto os demais dormem 

silenciosamente, marido e mulher ocupam o mesmo espaço da casa, 

sem nenhuma comunicação entre eles. Ela pateticamente, implorando 

por afeto e o faz por intermédio de um bilhete: “Foi uma caligrafia 

rápida e nervosa, foi uma frase curta que ela escreveu [...] ‘vim em 

busca de amor’” (NASSAR, 1997, p. 54-55). Ao que o marido responde 

também por escrito: “[...] não tenho afeto para dar [...]” (NASSAR, 

1997, p. 55). O silêncio para a mulher é estridente, angustiante, 

desesperador, pois acompanha a espera de uma demanda que não 

vem. Nesse conto, o silêncio, assim como o verbo colérico que jorra, 

desestabiliza a personagem que o recebe, a inquieta por esperar por 

uma informação ou um gesto que nunca vem.

Para Raduan Nassar, talvez o silêncio seja tão importante que ele 

próprio preferiu, como sua personagem de “Aí pelas três da tarde”, 

um redator de jornal, retirar-se da cena escritural, abandonando a 

literatura e deixando-se embalar por outras motivações. Seu silen-

ciamento contundente, como o de suas personagens, não permite ao 

escritor fazer aparições públicas, dar entrevistas, tampouco compa-

recer a eventos literários. Sobre a literatura diz não ter mais nada a 

acrescentar. Assim, de gritos e silêncios compõem-se Raduan Nassar 

e sua obra sem muitos paralelos na literatura brasileira.

O Camões 2016, o mais importante prêmio literário para obras 

em língua portuguesa, atribuído a Raduan Nassar, entende, com um 

júri altamente qualificado, o rigor e a qualidade do projeto poético 

nassariano, o lugar que o conjunto da obra ocupa nas questões polí-

ticas e sociais e a oposição contra qualquer tipo de conservadorismo. 

Raduan Nassar vence o Camões 2016
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Poderíamos empreender laudas e laudas para endossar ou legitimar 

a obra de Raduan Nassar e alocá-lo à categoria de um escritor dos 

excelentes, no entanto, o Prêmio galardoado ao brasileiro o faz por si 

só e endossa nossas palavras e as das críticas nacional e internacional.
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Diálogo mudo – uma leitura
de “Hoje de Madrugada”,
de Raduan Nassar

Arnaldo Franco Junior*

Resumo: Neste trabalho, faremos uma leitura de “Hoje de madrugada”, de Raduan 
Nassar, analisando como, no conto, o corpo e o silêncio se convertem em veículos 
de um conflito de casal, marcado pela recusa masculina da mulher.

Palavras-Chave: Comunicação; Corpo; Desejo; Diálogo; Raduan Nassar; Silêncio. 

Abstract: This paper analyzes the short story “Hoje de madrugada”, by Raduan 
Nassar, focusing on how body and silence become vehicles of a couple conflict 
marked by the masculine refusal of the woman.

Keywors: Communication; Body; Desire; Dialogue; Raduan Nassar; Silence.
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Em “Hoje de madrugada”, escrito em 1970, Raduan Nassar cria 

uma situação dramática na qual explora um tenso diálogo mudo entre 

dois amantes. A supressão da palavra falada, aí, decorre do mutismo 

do homem que, esposo ou companheiro, recusa-se renitentemente a 

falar com sua mulher e a estabelecer contato físico com ela. A fábula 

do conto é a seguinte: na madrugada, a mulher “invade” o escritório 

de trabalho onde se encontra o homem, espreitando-o até que, ao ser 

notada, escreve-lhe um bilhete pedindo amor. O homem reage mal 

a essa investida, devolvendo-lhe, por escrito, uma resposta em que 

afirma não ter afeto para dar. A mulher insiste, valendo-se do seu 

corpo para insinuar-se e provocá-lo. Ele resiste, recusando-a, por 

meio do silêncio e do corpo, afastando-a repetidamente de si. Por 

fim, após diversas tentativas, a mulher desiste, retira-se do aposento 

e o deixa sozinho.

No tocante ao gênero conto, “Hoje de madrugada” porta, segun-

do Nilza de Campos Becker (2011), características que o vinculam ao 

modelo do conto moderno concebido por Edgar Allan Poe:

“Hoje de madrugada” se restringe a poucas páginas, mas é 

intenso. Dentre os procedimentos apontados por Poe está a 

brevidade; a leitura deve ser feita numa “assentada” para 

produzir o efeito desejado pelo autor. A racionalidade na 

construção da obra, o uso de contrastes, a realização da 

ação em um espaço fechado, são também mencionados na 

Filosofia da Composição.

No conto de Raduan Nassar, tempo e espaço acham-se con-

densados; a ação se desenrola em poucas horas, num espaço 

reduzido, ou seja, no quarto de trabalho do protagonista 

(BECKER, 2011, p. 54).

Acrescente-se a tais características as tendências gerais do conto 

definidas por Austin M. Wright, traduzidas e sintetizadas por Lean-

dro Henrique Aparecido Valentin em sua dissertação de mestrado: 
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1) O conto tende a ter uma extensão entre 500 palavras e a 

extensão de “Os mortos”, de Joyce. 2) Ele tende a lidar com 

personagem e ação no seu mundo ficcional. 3) Esta ação 

tende a ser externamente simples, com poucos episódios 

desenvolvidos e sem subplots ou linhas de ação secundárias. 

4) O conto tende a ser mais fortemente unificado do que 

outras formas de narrativa curta em prosa. 5) Há uma pre-

ferência, no conto, por plots de pequena magnitude, plots de 

descoberta, plots estáticos ou mais transparentes, epifanias 

joycianas, entre outros. 6) Há uma tendência, especialmente 

nos contos modernos, de deixar coisas significativas para 

inferência (WRIGHT apud VALENTIN, 2017, p. 46).

Este conto breve de Nassar é singularmente marcado pela pre-

sença do corpo, mostrando-nos que “o corpo é o que desperta jus-

tamente a dor profunda e pode igualmente despertar o pensamento 

profundo” (BENJAMIN, 1995, p. 248).

A rejeição da mulher pelo homem, fundada num amor que se 

acabou, é o tema de “Hoje de madrugada”. O texto, porém, projeta 

em primeiro plano, como assunto1 , o tenso diálogo que, desprovido 

da fala, é construído majoritariamente pelo silêncio e pelos corpos 

dos dois protagonistas – o que potencializa um dos grandes proce-

dimentos de construção do texto: o recurso ao indiciamento. O tema 

da rejeição masculina à amante não é novo na ficção de Raduan 

Nassar. Ele já se faz presente em Um copo de cólera (1997). Porém, há 

diferenças significativas entre um e outro texto: os amantes da novela 

1 Valho-me, aqui, da distinção entre assunto e tema tal como definida por Cândida 
Vilares Gancho: “Tema é a ideia em torno da qual se desenvolve a história. [...] // 
Assunto é a concretização do tema, isto é, como o tema aparece desenvolvido no 
enredo” (GANCHO, 1991, p. 30). Pode-se dizer que o assunto é o dado concreto 
que é posto em primeiro plano numa narrativa; o tema é o que, por meio do 
assunto, implica a afirmação de ideias sobre o que a narrativa discute por meio da 
articulação – produtora de sentido(s) – entre história narrada e desenvolvimento 
do conflito dramático. 
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fazem da palavra falada uma arma privilegiada no embate em que se 

digladiam, são jovens, confrontam ideias e ideais2 , parecem – apesar 

da briga e, mesmo, nela e por causa dela – ainda ligados por um forte 

vínculo erótico. O casal de “Hoje de madrugada” não mobiliza a pa-

lavra falada; são, sugerem os índices, homem e mulher mais velhos, 

e não confrontam ideias nem ideais. Sua briga, portanto, não explode 

em palavras ferozes ou violência física; ela implode, demarcando, 

via silêncio e movimento dos corpos, que, para o homem, desejo e 

amor estão extintos?

A circunscrição da situação dramática à madrugada, intensifica 

a dramatização do silêncio, indiciando, também, o isolamento e a 

solidão individual de cada um dos amantes, sobretudo a do homem, 

que parece recolhido ou “autoexilado” no “seu” espaço: o escritório 

de trabalho, que, os índices sugerem, presta-se a um trabalho vin-

culado à escrita. A história, porém, é narrada pelo homem – ao que 

tudo indica, por escrito – no dia seguinte aos acontecimentos: “O que 

registro agora aconteceu hoje de madrugada” (NASSAR, 1997, p. 51).

O registro, no hoje, do ocorrido ontem se dá, no conto, de modo 

a “reproduzir” o acontecimento – pelo menos no começo: o início da 

ação da mulher do narrador protagonista ocorre por meio da “ação” 

da porta, que se abre sem que ele perceba: “a porta do meu quarto de 

trabalho se abriu mansamente, sem que eu notasse” (NASSAR, 1997, 

p. 51). O registro visa captar a surpresa do protagonista à “invasão” 

silenciosa de seu refúgio pela mulher: “Ergui um instante os olhos da 

mesa e encontrei os olhos perdidos da minha mulher (NASSAR, 1997, 

2 Segundo Leyla Perrone-Moisés, “Nessa novela, um incidente trivial desencadeia 
uma briga de amantes que, pouco a pouco, adquire as proporções de um furacão 
verbal, fazendo saltar em pedaços o discurso existencial, filosófico e político que até 
então sustentava a relação do casal. Nesse momento de verdade, revelam-se todos 
os antagonismos [...]. Atolados nos lugares-comuns de discursos irremediavelmente 
gastos, homem e mulher se vêem reduzidos à hostilidade fundamental da diferença 
sexual, ao silêncio dos corpos que se atraem e se repelem. (PERRONE-MOISÉS, 
1996, p. 67–68). 
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p. 51). Insere-se, aqui, um efeito surpresa: o narrador se surpreende, 

descobrindo-se observado ao deparar-se com os “olhos perdidos” de 

sua mulher. A surpresa, aí, tem algo do unheimlich (inquietante) tal 

como caracterizado por Freud (2010): efeito de surpresa e/ou choque 

quando algo familiar revela uma faceta inusitada ou desconhecida. 

Segundo Freud, “o inquietante é aquela espécie de coisa assustadora 

que remonta ao que é há muito conhecido, ao bastante familiar” (2010, 

p. 331). Freud destaca que o inquietante “Sem dúvida, relaciona-se ao 

que é terrível, ao que desperta angústia e horror, e [...] que o termo 

não é usado sempre num sentido bem determinado, de modo que 

geralmente equivale ao angustiante” (2010, p. 329). Percorrendo os 

sentidos dicionarizados do termo, ele observará que

“a palavra heimlich [familiar] ostenta, entre suas várias 

nuances de significado, também uma na qual coincide 

com o seu oposto, unheimlich. [...] o termo heimlich não é 

unívoco, mas pertence a dois grupos de ideias que, não 

sendo opostos, são alheios um ao outro: o do que é familiar, 

aconchegado, e do que é escondido, mantido oculto, mas 

apareceu (2010, p. 337–338 – colchetes nossos).

O pai da Psicanálise nota, ainda, que “apenas o fator da repetição 

não deliberada torna inquietante o que ordinariamente é inofensivo” 

(2010, p. 355) e, também, que “no inconsciente psíquico nota-se a pri-

mazia de uma compulsão de repetição vinda dos impulsos instintuais, 

provavelmente ligada à íntima natureza dos instintos mesmos, e forte 

o suficiente para sobrepor-se ao princípio do prazer, que confere a 

determinados aspectos da psique um caráter demoníaco” (2010, p. 

356). Em razão disso, “será percebido como inquietante aquilo que 

pode lembrar essa compulsão de repetição interior” (2010, p. 356). 

No caso do conto, os “olhos perdidos” são um signo que, articulado 

à ação de espreitar, se abre a uma dupla interpretação, remetendo, 

simultaneamente, à desorientação e ao desejo da mulher pelo homem 

e indicando que a relação entre eles é difícil, conflituada, desgastada. 
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O desenvolvimento do conto revelará, porém, que não é a desorien-

tação da mulher o que causa inquietação no homem, mas seu desejo.

À surpresa inicial do homem, que faz, por um instante, que seus 

olhos se encontrem com os olhos da mulher, segue-se uma percepção, 

por ele, do corpo da “intrusa”: “Descalça, entrava aqui feito ladrão. 

Adivinhei logo seu corpo obsceno debaixo da camisola, assim como 

a tensão escondida na moleza daqueles seus braços, enérgicos em 

outros tempos. (NASSAR, 1997, p. 53–54). Observe-se que, apesar de 

a “invasão” da mulher obrigar o homem a olhar para ela, o olho-no-

-olho não se sustém. A efemeridade da troca de olhares é, aí, índice 

da deterioração do amor e do desejo entre o casal. A caracterização 

da mulher destaca, na verdade, a percepção que dela tem o homem 

ao entrever-lhe o “corpo obsceno” sob a camisola. O fato de ela es-

tar descalça é índice da ação sorrateira com que ela surpreendeu o 

narrador e, por fim, a percepção, por ele, de uma tensão na flacidez 

dos braços outrora vigorosos, efetua um duplo indiciamento: a) a 

relação entre eles é antiga e, agora, tensa; b) trata-se de um casal de 

meia-idade ou de idosos.

O desconforto da mulher se afirma por meio de seu silêncio e de 

sua postura corporal: “Assim que entrou ficou espremida ali no canto, 

me olhando. Ela não dizia nada, eu não dizia nada.” (NASSAR, 1997, 

p. 54). “Espremida” é um termo que faz o registro corporal do cons-

trangimento da mulher, reforçando o conflito existente entre o casal. 

Restrita a um canto, olhando, a mulher parece simultaneamente espiar 

e ver. No primeiro caso, o verbo traduz uma posição voyeurística na 

qual o sujeito da ação vê de uma posição protegida; no segundo caso, 

porém, o verbo sugere uma posição frontal, desprovida de proteção e 

que sugere um enfrentamento do objeto olhado (o homem).

Os dados que completam a descrição do corpo da mulher no 

primeiro momento de sua invasão ao quarto de trabalho do esposo 

ou companheiro destacam a percepção que dele tem o narrador:
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Ela não dizia nada, eu não dizia nada. Senti num momento 

que minha mulher mal sustentava a cabeça sob o peso de 

coisas tão misturadas, ela pensando inclusive que me atra-

palhava nessa hora absurda em que raramente trabalho, 

eu que não trabalhava. Cheguei a pensar que dessa vez 

ela fosse desabar, mas continuei sem dizer nada, mesmo 

sabendo que qualquer palavra desprezível poderia quem 

sabe tranqüilizá-la. (NASSAR, 1997, p. 54).

O silêncio se reafirma no não dizer nada que caracteriza o casal. 

Toda a descrição do corpo da mulher percebido pelo homem destaca, 

no conto, o constrangimento dela. As ações que ambos realizam su-

blinham o desconforto mútuo entre eles. O corpo é quem fala nesta 

história marcada pelo silêncio3  em que o casal ocupa um limiar 

doloroso: o de não serem mais amantes, mas permanecerem juntos 

numa estranha união em que os liames são mais propriamente os 

sentimentos e afetos negativos, e não mais o amor, o desejo, o compa-

nheirismo, os afetos positivos. Note-se que, ao narrar, o protagonista 

se encarrega de explicitar detalhes cuja função é barrar as possíveis 

desculpas que ele poderia ter: ele não está trabalhando no quarto de 

trabalho naquela hora da noite, e sua permanência neste local evi-

dencia que ali ele se refugiava – índice, portanto, da sua ruptura para 

com sua mulher. O silêncio estabelecido entre o casal aponta para 

uma cisão intransponível entre eles. É o homem, aí, quem recusa a 

aproximação da mulher: “continuei sem dizer nada, mesmo sabendo 

que qualquer palavra desprezível poderia quem sabe tranqüilizá-la”. 

É ele quem a rejeita, e seus instrumentos de recusa são o silêncio e a 

quase-imobilidade. É por meio deles que ele “diz”: eu te recuso, não 

3 O narrador, segundo Eduardo Navarrete, ao narrar a história “se concentra 
na comunicação que houve [...] naquele breve instante, comunicação esta que se 
deu apenas por intermédio de umas poucas palavras escritas e, sobretudo, por 
intermédio dos gestos; não há a palavra falada, a comunicação oral entre eles. 
Por isso, compreender esse conto depende, em grande medida, da decifração da 
linguagem gestual que se dá entre as personagens” (NAVARRETE, 2012, s/p). 
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cedo aos teus apelos, não quero nada com você. Em razão disso, o 

corpo e o silêncio ganham o protagonismo da ação dramática. São 

eles que, no conto, constituem intriga, desenvolvendo-a de modo 

gradativo até seu clímax. Retornemos à descrição por meio da qual 

o narrador evidencia a sua percepção do corpo da mulher: a cabeça 

estaria mal sustentada (índice de hesitação), segundo ele, por estar 

“sob o peso de coisas tão misturadas” (alusão ao conflito entre eles). 

Isso o faz pensar que “dessa vez ela fosse desabar”. Ora, “dessa vez”, 

é, aí, um signo ambíguo: trata-se de um dado temporal restrito ao 

presente da ação dramática ou de um dado que se projeta do pre-

sente para o passado, iluminando um histórico de conflitos do qual 

o presente seria, como, afinal, sugere o conto, a culminação?

Passada a surpresa inicial, o homem dá curso às ações que si-

nalizam a sua rejeição:

De olhos sempre baixos, passei a rabiscar no verso de uma 

folha usada, e continuamos os dois quietos: ela acuada ali 

no canto, os olhos em cima de mim; eu aqui na mesa, meus 

olhos em cima do papel que eu rabiscava. De permeio, um e 

outro estalido na madeira do assoalho (NASSAR, 1997, p. 54).

A postura corporal (“olhos sempre baixos”) e a ação de rabiscar 

dão curso ao indiciamento do conflito. Há uma diferença substancial 

entre rabiscar e escrever. O primeiro sinaliza uma falsa retomada de 

trabalho e, simultaneamente, o propósito de não estabelecer contato 

e o desprezo à presença da mulher e a seu apelo mudo por atenção. 

O silêncio se adensa, pois, estando os dois em presença um do outro 

e já estabelecido o contato via olhar, seria de se esperar que a fala se 

manifestasse sob a forma de diálogo. Não é, porém, o que acontece: 

permanecendo silentes, imersos em suas ações, quase imóveis em 

suas posições, o narrador e a mulher enfatizam a tensão existente 

entre eles. Tensão e expectativa, portanto, adensam-se, reiterando 

o conflito entre ambos. Os corpos silentes falam de uma cisão que, 
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conforme o desenvolvimento da narrativa demonstrará, é definitiva 

para o homem: falam do fim do desejo e do amor de um amante 

pelo outro. Os estalidos na madeira do assoalho traduzem o grau 

da tensão estabelecida entre o casal.

A imobilidade é, como já dito, um dos recursos que o homem 

utiliza para sinalizar à mulher que não deseja interagir com ela:

Não me mexi na cadeira quando percebi que minha mulher 

abandonava o seu canto, não ergui os olhos quando vi sua 

mão apanhar o bloco de rascunho que tenho entre meus pa-

péis. Foi uma caligrafia rápida e nervosa, foi uma frase curta 

que ela escreveu, me empurrando o bloco todo, sem destacar 

a folha, para o foco dos meus olhos: “vim em busca de amor” 

estava escrito, e em cada letra era fácil de ouvir o grito de 

socorro Não disse nada, não fiz um movimento, continuei 

com os olhos pregados na mesa. (NASSAR, 1997, p. 54–55).

À imobilidade do homem contrapõe-se a ação da mulher. Ao 

apanhar o bloco de rascunho, a mulher ousa entrar, digamos assim, 

no território dele: escreve para que ele a leia – o que é um modo de, 

simultaneamente, “invadir” um campo em que ele parece se refugiar e 

de submeter-se a ele. As ações de ambos em relação à escrita revelam-

-se antitéticas: ele rabiscava por não querer contato; ela escreve por 

buscá-lo4. Porém, até mesmo o olhar do homem permanece imóvel 

(“olhos pregados na mesa”). O corpo imóvel, aí, diz da recusa, da 

rejeição que o homem destina à mulher. A palavra dela, manifesta 

sob a forma de uma “caligrafia rápida e nervosa”, é metonímia que 

4 No conto, as frases trocadas por escrito pelo casal se caracterizam como bilhetes, 
gênero normalmente utilizado em situações comunicativas que exigem brevidade: 
a) na ausência do destinatário, quando o emissor lhe redige um bilhete para 
informá-lo de algo; b) quando dois ou mais interlocutores estão numa situação 
em que não podem dialogar oralmente devido a regras sociais que coibem a fala. 
No conto, a troca de bilhetes evidencia ambas as situações comunicativas, dando 
ênfase à segunda. Porém, a barreira à fala, neste caso, é de ordem afetiva. 
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remete ao corpo e à alma daquela que escreve, pois a caligrafia, no 

conto, dá expressão ao corpo e ao ser que se inscrevem na frase curta 

que ela produz, afirmando seu amor e seu desejo. A gestualidade e, 

portanto, o corpo, se faz presente nas palavras escritas em que rapidez 

e nervosismo indicam o estado de ânimo da personagem e, também, 

sua posição afirmativa no tocante à continuidade da relação amorosa. 

Na frase curta escrita por ela é, pois, o corpo quem fala. Optando 

por escrever em vez de falar, ela se movimenta dentro do que parece 

ser um “pacto” de silêncio imposto pelo homem. A percepção dele 

confirma a inscrição do corpo e do ser da mulher em sua escrita: o 

grito de socorro se dá a ouvir “em cada letra”. Todo o conto, diga-

-se, é marcado por essa inscrição-emersão do corpo e dos afetos em 

signos que os indiciam. Esses signos que são, em última análise, as 

palavras com que o narrador compõe a sua narrativa, ecoam o não-

-dito e o interdito – este último, num duplo sentido do termo: a) dito 

entre, logo, dado constitutivo de um diálogo; b) dito proibido, logo, 

palavra silenciada. A posição do homem é, o desenvolvimento da ação 

dramática o comprova, renitente e se expressa tanto no silêncio como 

no corpo que permanece sem voltar os olhos para a mulher (negar-

-se a devolver o olhar e a olhar o outro é, no plano da comunicação, 

negar-se a reconhecer a existência do outro). O narrador protagonista 

leva longe a rejeição: ele pretende negar absolutamente a existência 

da mulher. É um modo de matá-la, de anular sua presença de uma 

maneira radical (sua, aí, diga-se, também num duplo sentido: as 

presenças dela e dele).

Ao imobilismo do homem, a mulher responde com nova frase 

escrita no bloco de anotações, desta vez, composta por uma única 

palavra no imperativo:

Mas logo pude ver sua mão pegar de novo o bloco e quase 

em seguida me devolvê-lo aos olhos: “responda” ela tinha 

escrito mais embaixo numa letra desesperada, era um ge-
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mido. Fiquei um tempo sem me mexer, mesmo sabendo 

que ela sofria, que pedia em súplica, que mendigava afeto. 

Tentei arrumar (foi um esforço) sua imagem remota, ilu-

minada, provocadoramente altiva, e que agora expunha a 

nuca a um golpe de misericórdia. (NASSAR, 1997, p. 55).

Se, por um lado, o uso do verbo responder no imperativo revela 

certo arrojo na ação da mulher, por outro lado, a “letra desesperada” 

indicia metonimicamente, uma vez mais, o corpo e os afetos daquela 

que escreve. Reafirma-se, pois, a relação que o conto explora entre 

silêncio, corpo e escrita5  para abordar um amor desgastado e, tudo 

indica, uma relação em vias de ruptura. A metaforização da letra 

como “um gemido” evidencia a, digamos assim, inscrição da mulher 

em sua caligrafia. Essa inscrição implica não apenas o corpo da mu-

lher, mas a totalidade de sua existência, de seu amor e de seu desejo. 

E, também, a relação de ambos, que pressupomos ter sido de amor 

em algum momento.

O prolongamento da imobilidade do narrador (“Fiquei um 

tempo sem me mexer”) alonga o tempo dramático da ação que, no 

desenvolvimento da narrativa, ganha gradativamente foros de tea-

tralidade6. O efeito disso é uma intensificação da tensão dramática, 

5 Afirma Navarrete que “a linguagem adotada pelo narrador, em consonância com 
outros elementos, é seca, dura, enxuta, direta, uma vez que é feita de períodos 
curtos, cheia de elipses e marcada por uma grande precisão sintática e vocabular. 
É uma escrita que estiliza a desafeição ou o desamor” (NAVARRETE, 2012, s/p). 

6 A teatralidade, segundo Leyla Perrone-Moisés, já se manifesta em Um copo 
de cólera, cujo narrador “tem plena consciência da falsidade de suas próprias 
palavras, que mesmo na crítica ao discurso desgastado da companheira, imbuído 
dos “mitos do momento”, não escapam a seu próprio programa prévio. O narrador 
reconhece o que há de teatral, portanto de falso, nesse “esporro” verbal. [...] A 
teatralidade não é, porém, mero fingimento [...]. A teatralidade é uma injunção 
fatal dos papéis sociais atribuídos ao homem e à mulher, os quais, por mais que 
desejem ser originais, acabam assumindo posições e falas predeterminadas. Contra 
essa fatalidade, resta ao narrador a consciência irônica da situação e a assunção da 
tragédia como farsa” (PERRONE-MOISÉS, 1996, p. 70). Em “Hoje de madrugada”, 

Diálogo mudo – uma leitura de “Hoje de Madrugada”, de Raduan Nassar
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dado complementado pela confissão, dele, de ter tido consciência 

do sofrimento da mulher (observe-se que, no texto, a enumeração 

constrói uma gradação progressiva que vai do sofrer ao suplicar e, 

deste, para o mendigar afeto). A recuperação, via esforço de memória 

do narrador, da antiga imagem “iluminada, provocadoramente 

altiva” da mulher contrasta com a metáfora por meio da qual ele, 

agora, a caracteriza: “a nuca [exposta] a um golpe de misericórdia” 

(colchetes nossos). Observe-se, aí, a presença do corpo como signo 

expressivo de dois modos de presença separados no tempo: a altivez 

do passado e a prostração do presente. Note-se, também, o contraste 

de luz entre a imagem “iluminada” e a atual, necessariamente imersa 

na madrugada em que se desenrola o (des)encontro do casal. A luz, 

signo de positividade, vincula-se a um passado rememorado com 

dificuldade pelo narrador: a imagem evocada é remota; a sombra 

ou obscuridade, signos de negatividade, envolvem, por efeito de 

sugestão criada pelos contrastes de tempo e de luz, a imagem atual 

da mulher.

Imobilidade e silêncio, que são os recursos de linguagem mo-

bilizados pelo narrador protagonista em seu diálogo com a mulher, 

são, além de signos de rejeição, signos que remetem à morte. É ao 

cadáver que, em última análise, eles remetem. Articulados ao con-

flito dramático e às ações dos protagonistas, eles evidenciam que 

não apenas a relação de amor está morta para o narrador, mas que 

ele próprio está morto para qualquer relação de afeto com a mulher:

E ali, do outro lado da mesa, minha mulher apertava as 

mãos, e esperava. Interrompi o rabisco e escrevi sem pressa: 

“não tenho afeto para dar”, não cuidando sequer de lhe 

a supressão da palavra falada não consegue barrar, porém, a estereotipia do 
discurso ou seu apoio, via papéis sociais, em posições e “falas” predeterminadas. 
O que dizem o silêncio e os corpos de homem e mulher no embate que realizam se 
revela, também, pautado e sujeito a clichês e previsibilidade. 
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empurrar o bloco de volta, mas nem foi preciso, sua mão, 

com a avidez de um bico, se lançou sobre o grão amargo 

que eu, num desperdício, deixei escapar entre meus dedos. 

Mantive os olhos baixos, enquanto ela deitava o bloco na 

mesa com calma e zelo surpreendentes, era assim talvez que 

ela pensava refazer-se do seu ímpeto (NASSAR, 1997, p. 55).

Observe-se uma nova utilização do contraste entre rabiscar e 

escrever, ações que, desta vez, são protagonizadas pelo narrador. O 

encadeamento das ações do narrador protagonista (rabiscar, escrever, 

responder), somado à frase que ele, afinal, escreve para sua mulher, 

evidenciam a inexistência de afeto por parte dele. Afinal, ele passa 

do rabiscar ao qual solipsisticamente se entregava para o escrever, 

que implica diálogo, para, enfim declarar, de modo curto e objetivo, 

que não tem afeto para dar. A negação (“não tenho”) afirma a morte 

do afeto – modo duro de reiterar a rejeição que, por meio do silêncio, 

da imobilidade do corpo e do desvio do olhar ele já manifestara. Sua 

declaração contrasta com o nervosismo e a expectativa da mulher, 

expressos corporalmente pelo apertar das mãos e pela espera. Ora, 

quem não tem afeto para dar está mais do que perto da morte. Uma 

ambiguidade, porém, se instala aí: ao negar afeto, ele afirma, queira ou 

não, algum afeto. Imobilidade física e silêncio revelam-se, portanto, 

índices de uma recusa radical, que se quer maior do que o desprezo 

e o ódio, buscando se estabelecer na indiferença.

À imobilidade do corpo do homem, reiterada no fato de ele 

“sequer [...] empurrar o bloco de volta”, contrapõe-se a mobilidade 

do corpo da mulher, caracterizado como ávido e comparado me-

taforicamente, por meio da palavra “bico”, com uma ave. O nar-

rador reconhece a negatividade de sua resposta ao caracterizá-la, 

metaforicamente, como “grão amargo” e, deste modo, reiterando a 

zoomorfização da mulher, sua mesquinharia se dá a ler no que se 

segue à afirmação “que eu, num desperdício, deixei escapar entre 

Diálogo mudo – uma leitura de “Hoje de Madrugada”, de Raduan Nassar
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meus dedos”. A mão que alimentaria a ave converte-se em mão que 

oferece grão amargo – concorrendo para a construção da metáfora 

da falta de amor.

Após a entrega da resposta deceptiva à mulher, o narrador 

recolhe-se ao seu imobilismo (“Mantive os olhos baixos”). O corpo 

da mulher, neste lance do “turno conversacional”, contrasta com a 

potência de sua ação anterior. Interpreta o narrador que ela, ao co-

locar o bloco na mesa “com calma e zelo”, tentava se “refazer de seu 

ímpeto”. Este conto, como já dissemos, é regido por um forte processo 

de indiciamento: os signos mínimos dizem da relação desgastada, 

da rejeição do homem à mulher, da busca desesperada desta por (re)

estabelecer uma relação com seu homem, da desconfiança enorme 

com que os gestos e as manifestações da mulher são, reiteradamen-

te, recebidos pelo homem que a rejeita. Com um mínimo de signos, 

deste modo, se diz um máximo de sentido vinculado à tematização 

da rejeição advinda de um amor que, para um dos amantes, acabou. 

O mínimo, aqui, diz o máximo porque a tônica do trabalho de escrita 

realizado no conto se marca pelo indiciamento7, utilizando-o para 

a construção e o desenvolvimento da intriga e para a construção do 

ambiente criado entre o casal.

O recolhimento da mulher dura pouco. Ela recorrerá ao seu cor-

po, mobilizando o do homem, para dar curso ao diálogo entre ambos:

Não demorou, minha mulher deu a volta na mesa e logo 

senti sua sombra atrás da cadeira, e suas unhas no dorso 

do meu pescoço, me roçando as orelhas de passagem, 

7 Segundo Cortázar: “o fotógrafo ou o contista sentem necessidade de escolher e 
limitar uma imagem ou um acontecimento que sejam significativos, que não só 
valham por si mesmos, mas também sejam capazes de atuar no espectador ou 
no leitor como uma espécie de abertura, de fermento que projete a inteligência 
e a sensibilidade em direção a algo que vai muito além do argumento visual ou 
literário contido na foto ou no conto” (CORTÁZAR, 1974, p. 152 — grifos do 
autor). 
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raspando o meu couro, seus dedos trêmulos me entrando 

pelos cabelos desde a nuca. Sem me virar, subi o braço, 

fechei minha mão no alto, retirando sua mão dali como 

se retirasse um objeto corrompido, mas de repente frio, 

perdido entre meus cabelos. Desci lentamente nossas mãos 

até onde chegava o comprimento do seu braço, e foi nessa 

altura que eu, num gesto claro, abandonei sua mão no ar 

(NASSAR, 1997, p. 55–56).

A mulher se põe atrás da cadeira onde o narrador está sentado, 

sendo percebida por ele como uma sombra. Trata-se, aí, não de uma 

percepção visual, mas corporal, que evidencia que ela não porta 

mais o apelo que anteriormente tivera para ele (a remota imagem 

iluminada está, agora, apagada). A mulher age, então: por meio do 

contato físico direto, ela tenta uma carícia erótica que visa fragilizar 

as defesas do homem8. A ação, porém, é frustrada. O dado interes-

sante é o modo pelo qual se dá, no diálogo, a frustração: o homem 

se vale do mesmo recurso de linguagem que ela para, uma vez mais, 

rejeitá-la. Os corpos, aí, estão em alerta, mas com propósitos opos-

tos: ela o quer, manifestando o seu desejo (“roçando as orelhas de 

passagem, raspando meu couro, seus dedos trêmulos me entrando 

pelos cabelos”), mas ele recusa a oferta, rejeitando-a (“abandonei 

sua mão no ar”).

8 Segundo Navarrete, o universo literário de Raduan Nassar “é constituído por 
conflitos familiares e amorosos, onde vemos sobressair-se, entre outras coisas, a 
problemática referente ao relacionamento entre os gêneros. Presente em todos os 
livros do autor, seja entre as personagens principais ou entre as secundárias, a relação 
entre homem e mulher é tematizada por uma perspectiva sócio-histórica, de modo 
que são trazidas para primeiro plano as diferenças cristalizadas historicamente 
entre os sexos, tanto na sociedade dita pós-moderna quanto na patriarcal” 
(NAVARRETE, 2012, s/p). Essa perspectiva sócio-histórica e cultural se dá a ver, no 
conto, nos detalhes negativos com que o narrador protagonista caracteriza a mulher 
– avaliando-a moral e esteticamente – ao escrever sobre o que se passara entre eles 
na madrugada e, também, no apelo implícito da mulher à convenção sociocultural 
que estabelece que um homem deve, necessariamente, corresponder a todo apelo 
erótico que uma mulher lhe faz quando se oferece a ele. 

Diálogo mudo – uma leitura de “Hoje de Madrugada”, de Raduan Nassar
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A gestualidade evidencia o conflito entre o casal. Detalhes da ação 

corporal do homem sublinham sua renitência: ele responde por meio 

do corpo ao apelo dela sem se virar, gesto que exclui a troca de olhar e 

o defrontamento dos corpos, evidenciando que ele permanecera como 

estava, limitando-se a, com um braço e uma mão, contê-la e dispensá-

-la. A comparação que, ao narrar o episódio, ele emprega é um dado 

que intensifica ainda mais sua rejeição: “como se retirasse um objeto 

corrompido”. É curiosa, porém, a presença da conjunção adversativa 

que sucede a esta comparação – “mas de repente frio, perdido entre 

meus cabelos”. Esta adversativa estabelece um nexo de sentido entre 

a mão da mulher, percebida pelo homem como coisa corrompida e: a) 

sua (dele) ausência de desejo por ela – é, neste sentido, a indiferença 

em relação a ela que faz com que ele sinta a mão dela no seu corpo 

como coisa corrompida, fria, perdida; b) um possível envilecimento 

da mulher pelo desejo – e, neste caso, os termos “corrompido” e 

“perdido” sugeririam que o corpo erotizado e desejante da mulher 

a degradariam. Note-se, na reverberação dos sentidos presentes nos 

dois casos, que há uma certa reprovação moral da mulher por parte do 

homem. Reafirma-se, deste modo, que o sexo e o erotismo vividos no 

passado entre os amantes extinguiram-se, por alguma razão, para ele.

A gestualidade do homem ganha um quê de teatral por meio do 

advérbio de modo (“lentamente”) que é empregado para descrever 

o movimento de suas mãos unidas. Este dado reforça a ideia de que, 

neste conto, as ações dos corpos ganham a função de “falas” num 

paradoxal e doloroso diálogo mudo. Deste modo, acompanhamos o 

desenvolvimento da ação dramática como uma cena de teatro e/ou 

uma espécie de dança. Note-se que o narrador calcula não apenas 

as ações que realiza, mas, também, os seus efeitos de sentido: desce 

as mãos de ambos à altura do comprimento do braço da mulher e, 

“num gesto claro”, a solta “no ar”, afirmando-a em sua solidão. O 

emprego do verbo “abandonar” reforça o tema da rejeição. Por efeito 
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de sugestão, o que a dança dos corpos teatraliza, aí, é, na verdade, um 

combate em que os gestos dão concretude ao naufrágio da relação 

amorosa:

A sombra atrás de mim se deslocou, o pano da camisola 

esboçou um vôo largo, foi num só lance para a janela, havia 

até verdade naquela ponta de teatralidade. Mas as venezia-

nas estavam fechadas, ela não tinha o que ver, nem mesmo 

através das frinchas, a madrugada lá fora ainda ressonava. 

Espreitei um instante: minha mulher estava de costas, a mão 

suspensa na boca, mordia os dedos (NASSAR, 1997, p. 56).

Os gestos do homem reduzem a mulher à condição de sombra 

– termo por meio do qual se reafirma a ideia de que, para o homem, 

ela já não conta, sugerindo que, mesmo que ainda viva, ela morreu 

para ele. Reforça esta ideia a imagem do “pano da camisola [que] 

esboçou um vôo largo” (colchetes nossos). É extraordinário o efeito de 

intensificação da tensão dramática operado com concisão nesta des-

crição. A sequência que vai da sombra ao pano da camisola constrói 

um esvaziamento do corpo da mulher que dá expressão ao que ela 

sofre ao ser rejeitada. É como se seu corpo, reduzido à condição de 

sombra, resíduo, portanto, do que ela fora no passado, se esvaziasse, 

para o homem, deixando a camisola oca. A ironia do narrador se 

manifesta em sua avaliação/constatação de que havia “até verdade” 

nos gestos da mulher, também teatrais. Verdade, essa, que também 

se manifestará corporalmente por meio da “mão suspensa na boca”, 

do gesto de morder os dedos quando está de costas para o homem – 

signos de sua frustração e de seu desespero, que antecedem o clímax 

do diálogo corporal entre o casal:

Quando ela veio da janela, ficando de novo a minha frente, 

do outro lado da mesa, não me surpreendi com o laço 

desfeito do decote, nem com os seios flácidos tristemente 

expostos, e nem com o traço de demência lhe pervertendo 

Diálogo mudo – uma leitura de “Hoje de Madrugada”, de Raduan Nassar
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a cara. Retomei o rabisco enquanto ela espalmava as mãos 

na superfície, e, debaixo da mesa, onde eu tinha os pés 

descalços na travessa, tampouco me surpreendi com a 

artimanha do seu pé, tocando com as pontas dos dedos a 

sola do meu, sondando clandestino minha pele no subsolo. 

Mais seguro, próspero, devasso, seu pé logo se perdeu sob 

o pano do meu pijama, se esfregando na densidade dos 

meus pêlos, subindo afoito, me queimando a perna com sua 

febre. Fiz a tentativa com vagar, seu pé de início se atracou 

voluntarioso na barra, e brigava, resistia, mas sem pressa 

me desembaracei dele, recolhendo meus próprios pés que 

cruzei sob a cadeira (NASSAR, 1997, p. 56–57).

É neste trecho, já perto do final da narrativa, que se dá o clímax 

do embate travado entre os corpos da mulher e do homem. Ela insiste 

no que quer de um modo mais enfático por meio do laço desfeito 

do decote, da exibição dos seios e de uma expressão de desejo. Há 

uma gradação progressiva na trajetória das ações realizadas, no 

desenvolvimento do conflito dramático, pela mulher – todas elas 

voltadas para uma tentativa de (re)estabelecimento de contato, de 

troca de afeto, de amor, desejo, sexo enfim. Ela passa de uma entrada 

furtiva no quarto de trabalho do homem para uma declaração escrita 

num bloco de rascunhos, depois para uma carícia erótica e, por fim, 

para a exposição direta dos seios nus e do rosto desejante. Observe-

se que o modo como o narrador caracteriza as ações realizadas pela 

mulher ao voltar-se da janela para ele evidencia o misto de tristeza 

e repugnância com que ele recebe as investidas dela: o trecho “seios 

flácidos tristemente expostos”, indica metonimicamente a idade 

dela, registrando o dissabor com que o homem os mira9. Além disso; 

9  Marcela Magalhães de Paula destacará, em sua leitura do conto, a falta de beleza 
como algo que explica o desinteresse erótico do homem pela mulher: “a recusa 
em dar amor, que o personagem forja à companheira, parece-nos – dentre vários 
motivos possíveis – permear a questão da beleza feminina e sua ausência” (PAULA, 
2006, p. 117). Segundo a autora, em “Hoje de madrugada” a mulher “vê seu desejo 
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a percepção que ele tem do desejo dela se faz mediante um quê de 

reprovação moral: “o traço de demência lhe pervertendo a cara”10.  O 

retorno dele à ação de rabiscar diz, uma vez mais, de seu desinteresse 

por ela.

Além de muda, a comunicação entre o casal se revela um diá-

logo de surdos: a mulher insinua o pé, buscando a sola dos pés do 

homem, invadindo o seu pijama em busca de sua perna; o homem 

se desembaraça dela, recolhe e cruza os pés sob a cadeira – modo de 

fechar-se à tentativa de aproximação, dizendo com o corpo que não a 

quer. Note-se que os termos “artimanha”, “clandestino”, “devasso”, 

“afoito” demarcam o modo como as ações desejantes da mulher são 

recebidas pelo homem, que as avalia negativamente. Sua frieza em 

relação a ela se evidencia no contraste entre sua imobilidade e o pé 

dela que “se perdeu sob o pano do meu pijama [...] me queimando a 

perna com sua febre” e do qual ele se livra ao fechar-se fisicamente 

– os pés cruzados sob a cadeira fazem falar a sua voluntária indis-

ponibilidade.

se entrevar, diante do fantasma de uma não mais beleza, ocasionada pela velhice” 
(PAULA, 2006, p. 119). 

10 Diz Freud: “O efeito inquietante da epilepsia e da loucura tem a mesma origem. 
Os leigos vêem nelas a manifestação de forças que não suspeitavam existir no 
seu próximo, mas que sentem obscuramente mover-se em cantos remotos de sua 
própria personalidade” (2010, p. 362–363). Substitua-se, aí, epilepsia e loucura por 
desejo, e teremos uma caracterização do modo como o inquietante se manifesta, 
para o narrador protagonista, no conto de Nassar. A manifestação do inquietante 
na vivência “sempre remonta a algo reprimido, há muito tempo conhecido” 
(FREUD, 2010, p. 368). Por outro lado, porém, “Hoje de madrugada” nos oferece 
mais de um indício de que a demência a que se refere o narrador pode ser, de 
fato, real. A admissão desta possibilidade viraria pelo avesso a interpretação que, 
aqui, desenvolvemos. E teríamos de reconhecer, então, ao menos duas coisas 
importantes: a) homem e mulher, no conto, embora partilhem um mesmo presente 
cronológico, ocupam, sobretudo ela, tempos subjetivamente distintos: ela está num 
tempo passado, o da paixão amorosa vivida com ele; ele está no tempo presente, 
em que, por delicadeza, se nega às investidas dela; b) a recusa do homem seria, 
neste sentido, expressão mesma de seu amor pela mulher. Isto, porém, é algo para 
desenvolvermos sob a forma de uma outra leitura do conto. 

Diálogo mudo – uma leitura de “Hoje de Madrugada”, de Raduan Nassar
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O efeito desta última rejeição às suas investidas é forte sobre a 

mulher11. Como que congelado em pedra, seu corpo dramatiza uma 

síntese entre o seu desejo e a recusa sofrida:

Voltei a erguer os olhos, sua postura, ainda que eloqüente, 

era de pedra: a cabeça jogada em arremesso para trás, os 

cabelos escorridos sem tocar as costas, os olhos cerrados, 

dois frisos úmidos e brilhantes contornando o arco das 

pálpebras, a boca escancarada, e eu não minto quanto digo 

que não eram os lábios descorados, mas seus dentes é que 

tremiam (NASSAR, 1997, p. 57).

Na percepção do narrador, a mulher como que se imobiliza 

em estátua que alegoriza o desejo frustrado. A boca “escancarada” 

com “dentes que tremiam” alegoriza a imagem da rejeição, da dor, 

da indignação – afetos que tomam de assalto o corpo transido pelo 

desejo exposto à vista do narrador, indicando que ela, finalmente, 

aceitou a resposta negativa que ele lhe endereçou. O desfecho que 

se segue ao clímax indicia a ruptura definitiva do casal:

Numa arrancada súbita, ela se deslocou quase solene em 

direção à porta, logo freando porém o passo. E parou. Fa-

zemos muitas paradas na vida, mas supondo-se que aquela 

não fosse uma parada qualquer, não seria fácil descobrir o 

que teria interrompido o seu andar. Pode ser simplesmente 

que ela se remetesse então a uma tarefa trivial a ser cumpri-

da quando o dia clareasse. Ou pode ser também que ela não 

entendesse a progressiva escuridão que se instalava para 

sempre em sua memória. Não importa que fosse por esse 

11 Paula se vale de dois termos da filosofia para caracterizar o que as personagens 
alegorizariam: “a Begierde, em que o indivíduo reitera a afirmação de si pela 
negação do outro” (2006, p. 118) e a “Oréxis, ação de tender para algo ou alguém, 
donde apetite e desejo, [palavra que] vem de oregô, tender, estender, dar, oferecer, 
estender as mãos para implorar” (PAULA, 2006, p. 118 – Colchetes nossos). 
Os termos, colhidos pela autora em texto de Marilena Chauí, caracterizam, 
respectivamente, o narrador protagonista e sua mulher. 
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ou aquele motivo, só sei que, passado o instante de suposta 

reflexão, minha mulher, os ombros caídos, deixou o quarto 

feito sonâmbula (NASSAR, 1997, p. 57–58).

Mantendo a notação dramática que, neste conto, é o fundamento 

da comunicação possível estabelecida entre os protagonistas por meio 

de seus corpos, a mulher se dirige à porta, estacando. A imobilização 

de seu corpo apresenta-se ao narrador como algo difícil de interpre-

tar. Ele não compreende ou simula não compreender o que significa 

a parada da mulher – parada, esta, que indica que, nela, o embate 

coprotagonizado com o homem atingiu simultaneamente o seu auge 

e a sua dissolução. O que se segue à imobilização corporal da mulher 

em seu instante de parada após a última rejeição física expressa pelo 

homem é o desfecho de seu conflito interior: os “ombros caídos” e 

o andar “de sonâmbula” são signos de sua capitulação, evidencian-

do que a rejeição venceu o seu desejo, que o homem triunfou em 

sua recusa de comunicação, de troca de amor e sexo. Estes signos, 

juntamente com as hipóteses que o homem cogita para interpretar 

o que a parada dela pode significar – a lembrança de uma “tarefa 

trivial a ser cumprida” durante o dia; uma obnubilação completa da 

memória que ela teria da relação de amor entre eles – não parecem 

indicar uma ruptura da coabitação entre ambos. Pelo contrário, a 

articulação desses dados sugere que o casal permanecerá junto sob 

o mesmo teto, dando curso a uma coabitação desgastada em que 

dançam duas solidões.
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(sérias) em “Menina a Caminho”,
de Raduan Nassar

Wellington Furtado Ramos* 
Rosana Cristina Zanelatto Santos** 

Resumo: O artigo busca identificar, nos artifícios da brincadeira e do riso, 
encontrados no conto “Menina a caminho” (1997), de Raduan Nassar, as estratégias 
de desvelamento dos conteúdos e das contingências sociais eminentemente 
humanos, materializados em duas cenas iniciais do conto. Se, por um lado, a 
violência manifesta na superfície da história é substancial para a compreensão 
do cotidiano de sua personagem protagonista, por outro, a artimanha do gracejo 
obsceno e da gargalhada parecem destacar-se como mecanismo que evidencia o 
interdito sexual que a todo o momento busca vir à tona no discurso. Para tanto, 
buscou-se articular uma análise imanente do texto às perspectivas do filósofo 
francês Didi-Huberman (2016) e à proposição de Henri Bergson (1983) sobre o riso, 
de modo a, lançando mão de um olhar original, colocar em cena mais uma faceta 
da substanciosa e relevante produção literária de Raduan Nassar.
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Abstract: The article seeks to identify the strategies of unveiling the contents and 
social contingencies eminently human, materialized in the play and laughter 
artifice found in the two initial scenes of the short story “Menina a caminho” (1997) 
(Girl on the way) by Raduan Nassar. If, on the one hand, the violence manifested 
on the surface of the story is substantial for the understanding of the daily life of 
its protagonist character, on the other hand, the trick of obscene joke and laughter 
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seem to stand out as a mechanism that evidences the sexual interdict that seeks 
to come to the discourse. In order to do so, we sought to articulate an immanent 
analysis of the text to the perspectives of the French philosopher Didi-Huberman 
(2016) and to Henri Bergson’s (1983) proposition on laughter, in order to point 
another facet of RaduanNassar’sliterature.

Keywords: RaduanNassar. Brazilian short story. Laughter.

1. Um riso! Que riso? 

Ao falar sobre a emoção que acompanha as lágrimas, o filósofo fran-

cês Georges Didi-Huberman (2016, p. 44) comenta:

Esta noite eu quis abordar a emoção a partir das lágrimas. 

Poderia certamente tê-lo feito a partir do riso, e quem sabe 

teriam se divertido muito mais. Mas, antes de tudo, o que 

eu tentei dizer é que as emoções têm um poder – ou são um 

poder – de transformação. Transformação da memória em 

desejo, do passado em futuro, ou então da tristeza em alegria. 

 A expressão transformação nos faz retomar o clássico estu-

do sobre o riso de Henri Bergson, um conjunto de três artigos pu-

blicados no final do século XIX e que tem, ainda hoje, um poder de 

reflexão significativo. Nele, somos apresentados ao caráter eminen-

temente humano do riso e à sua função social, que corresponde às 

exigências da vida em comum.

 Afinal, o que significa rir? O que há no fundo do risível? Por 

que rimos? Essas perguntas parecem ser somente justificáveis quan-

do temos diante de nós textos cômicos. Porém, o que pensar quan-

do o conto em questão é “Menina a caminho” (1997), de Raduan 

Nassar, marcado, na superfície, pela violência, pelo interdito e pelo 

silenciamento das personagens, seja por sua condição de gênero, 

social, ou de faixa etária?

Outro ponto deste texto que, à primeira vista, também pode 

parecer controverso refere-se ao circo como processo de brincadeira. 
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Para Bergson (1983, p. 35), “[...] a comédia é um brinquedo, brinquedo 

que imita a vida”. Por extensão, o circo pode ser reconhecido como 

brinquedo, tanto quando da acrobacia por sobre e sob cavalos, o que 

nos incita a admiração, quanto da presença do palhaço, este último 

nos provocando, no mais das vezes, o riso. Por que admiramos uma 

cena e rimos da outra? E por que nos aproximamos do conto de 

Nassar no que ele pode ter de brincadeira?

2. Um circo por baixo da barriga do cavalo

Nota-se, no início do conto “Menina a caminho”, o posiciona-

mento de um narrador em terceira pessoa que injeta, na cena que 

cria, laivos de juízo crítico ao optar, na descrição da personagem 

protagonista, pelo uso de advérbios e de adjetivos que desvelam ao 

leitor sua condição de pobreza.

Vindo de casa, a menina caminha sem pressa, andando 

descalça no meio da rua, às vezes se desviando ágil para 

espantar as galinhas que bicam a grama crescida entre as 

pedras da sarjeta. O vestido caseiro, costurado provavel-

mente com dois retalhos, cobre seu corpo magro feito um 

tubo; a saia é de um pano grosso e desbotado, a blusa do 

vestido é de algodão acetinado, um fundo preto e brilhante, 

berrando em cima uma estampa enorme em cores vivas, 

tão grande que sobre o peito liso da menina não aparece 

mais que o pedaço de uma folha tropical. Deve dormir e 

acordar, dia após dia, com as mesmas tranças, uns restos 

amarrotados (NASSAR, 1997, p. 9-10, grifo nosso).

Vistos separadamente, os qualificativos designam tão somente 

os verbos e os substantivos a que estão semanticamente subordina-

dos; por si só, caminhar descalça ou ter um vestido caseiro não diz 

muita coisa sobre a menina. No entanto, colocados em sequência na 

cena inicial do conto, tais qualidades se conjugam, gradativamen-
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te, em uma imagem de pobreza e de precariedade; nela, o vestido 

de retalhos condensa a contradição da saia “de um pano grosso e 

desbotado” unida aos retalhos de algodão acetinado cuja imagem 

remete ao mau gosto. 

Embotada nessa condição, a menina parece conviver com a 

manutenção desse estado de coisas; a repetição se dá a conhecer 

desde o princípio pela referência às tranças, “as mesmas tranças”, 

elas também restos que, aos olhos do narrador, indicam a perma-

nência desse estado “dia após dia”. Tal como uma câmera, o narra-

dor passa a enquadrar a menina, desviando-se de suas tranças para 

sua boca lambuzada, de modo que essa aproximação da imagem, 

por meio das descrições, evidencia seu caráter de observador. 

Ao afirmar sobre o esquecimento da menina de “outras dis-

trações”, passa a voz narrativa a ver, com ela, a primeira de uma 

sucessão de cenas em seu caminho aparentemente distraído:

Uma delas [das tranças], toda esfiapada, é presa por dois 

grampos se engolindo, já quase desfeita, as mechas da outra 

estão mal apanhadas no alto por um laço encardido que 

cai feito flor murcha sobre a testa. Lambendo, enquanto 

anda, os fios colados à roda amarela e gosmenta de manga 

ao redor da boca, a menina esquece um momento outras 

distrações da rua ao se aproximar da pequena agitação 

diante da máquina de beneficiar arroz: três meninos estão 

saindo pela porta grande do armazém, puxando cada um 

deles um saco de palha (NASSAR, 1997, p.10).

A partir de então, a alternância entre o olhar da menina e as 

cenas que vê segue marcada pelo uso do discurso indireto livre. 

Seletivamente, o narrador reproduz o que dizem os meninos até a 

confluência de seu assunto à existência da protagonista na cena. A 

menina, “acocorada, [observa-os] por sob a barriga abaulada de um 

cavalo, cujas rédeas estão amarradas numa das argolas chumbadas 
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na guia” (NASSAR, 1997, p. 11). Encantada pela disputa entre os 

meninos ao carregarem os sacos, a menina acompanha “clandesti-

namente aquela disputa” até tornar-se objeto da conversa:

‘O cirquinho é hoje, na casa do Dinho’, grita um deles se 

agachando pra encontrar os olhos da menina por baixo 

da barriga do cavalo. [...] ‘São dez palitos a entrada’ diz o 

Dinho se agachando também (RADUAN, 1997, p. 11-12).

Acocorada por sob o cavalo, a menina projeta seu desejo pelo 

cirquinho após o convite:

A menina vislumbra um fundo escuro de quintal, um gran-

de círculo fofo de palha de arroz, velas acesas na ponta de 

estacas, os casacas-de-ferro, os meninos trapezistas, e seus 

olhos piscam de fantasias. (NASSAR, 1997, p. 11).

Num primeiro momento, a menina nos é apresentada pelo nar-

rador emoldurada pelas “mesmas tranças”, aprisionada em um en-

quadramento rígido de sua condição social. À vista dos meninos e 

da possibilidade de assistir ao cirquinho, ela tem despertado o dese-

jo de sair de sua moldura social, ingressando num universo onírico 

que lhe permita escapar de seu presente de violências. Nesse ponto 

do conto de Nassar, as duas forças que movimentam a vida, segun-

do Bergson (1983, p. 13), entram em cena: a elasticidade e a tensão.

O corpo “magro” da menina em seus andrajos sai do enqua-

dramento do narrador para ganhar o olhar do menino Dinho, des-

pertado pela condição feminina da pequena, o que desautomatiza 

sua condição miserável e habilita sua porção de mulher. Por outro 

lado, esse investimento do olhar no corpo da menina cria a primeira 

de uma série de tensões que concorrerá para o desfecho do conto. 

Como na troca dos slides de um projetor, ou como uma câmera 

que alterna entre o sonho e a realidade, o narrador retoma a cena 

junto ao olhar da menina para a introdução de um novo adjuvante, 
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Zuza, “[...] rapazote que marcha na calçada do outro lado, uma bola 

de capotão no arco do braço” (NASSAR, 1997, p. 12). No diálogo 

travado pelas crianças após a intromissão de Zuza, pela primeira 

vez o silenciamento das personagens, seu discurso lacônico, dará 

indícios ao leitor de que algo falta à superfície da história contada, 

havendo algo que subjaz ao caminho da menina. Leiamos o diálogo:

‘Na casa de quem, o cirquinho?’ vai perguntando.

‘Lá em casa’ diz o Dinho.

‘E quem trabalha nesse cirquinho?’

‘A gente, mais o Quinzinho, a Tuta co’a a Iracema que 

vão cantar ‘Um carro de boi’, a Eunice...’

‘A Nice não vai’ intervém um dos meninos. ‘A mãe dela 

diz que da outra vez teve aquilo...’

‘Aquilo o quê?’ pergunta o Zuza, malandramente.

‘Você sabe, ara!’

O Zuza estufa o peito, cheio de si, enquanto o menino 

adverte com medo:

‘A mãe do Dinho disse que quem tem mais de doze anos 

não entra dessa vez, só o Quinzinho que o Quinzinho 

vai emprestar a...’

‘Fecha esse bico, gordinho.’

O menino se tranca e enfia os olhos no chão. 

(NASSAR, 1997, p. 12).

Contraposta ao cenário infantil, materializado na ideia do pe-

queno circo e da canção que seria entoada por Tuta e Iracema, a 

interrupção sobre a participação de Eunice (Nice) na brincadeira 

instaura um jogo discursivo sobre um interdito que não será revela-

do ao leitor. Nice não participará da atividade, pois, parafraseando 

a mãe da menina, um dos meninos sentencia: “A mãe dela diz que 

da outra vez teve aquilo...”. O uso das reticências é somado à in-

terferência do narrador após a pergunta de Zuza, “Aquilo o quê?”, 

qualificada como “malandramente”. Zuza parece saber do ocorrido 

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 7 • n. 14 • p. 43 - 57 • jul./dez. 2016 



49

e dissimula, cinicamente, sua ignorância, porém seu saber lhe con-

fere um poder que o faz “estufa[r] o peito, cheio de si”.

Se, por si só, a interrupção da informação no nível da superfície 

do conto esconde algo, a montagem das falas e das cenas obser-

vadas pela menina começa a dar indícios do interdito sexual que 

subjaz à narrativa. A afirmação do menino sobre o que diz a mãe 

de Dinho com relação à participação das crianças no cirquinho ins-

taura uma inquietação no leitor: alguma situação sexual ocorreu? 

Qual outro fator serviria de classificação etária para a participação 

na brincadeira? Afinal, “A mãe do Dinho disse que quem tem mais 

de doze anos não entra dessa vez”. 

O conteúdo sexual é ratificado na narrativa logo em seguida, 

quando Zuza faz pouco caso do cirquinho e “dá banana”, num ges-

to de afirmação de sua virilidade. Leiamos:

‘Cirquinho mixo esse... e o Quinzinho que não se meta a 

besta comigo’ diz despeitado, e, largando de repente a bola 

de capotão, mata com destreza a pelota, pisando em cima 

com o pé direito. Os braços livres, arma num instante o gesto: 

‘Aqui que eu não entro nesse cirquinho’diz movimentando 

lentamente o braço teso da banana, pra cima e pra baixo, os 

olhos cheios de safadeza:

‘Aqui que eu não entro, aqui, ó.’ (NASSAR, 1997, 12-13).

Nas palavras de Guiraud (1991, p. 66), o gesto pode ser a

[...] batida da mão esquerda sobre o bíceps direito, erguen-

do o antebraço, com o punho fechado [...] que procede da 

simbólica sexual da potência do adversário ao qual atribui 

todas as expressões da impotência física ou intelectual.

Essa possibilidade se nos apresenta como válida não apenas 

pela referência simbólica da fruta ao órgão sexual masculino, senão, 

ainda, pelo uso do adjetivo “teso” e pela redução da velocidade do 

gesto que dá ênfase ao seu direcionamento “para cima e para bai-
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xo”, como que emulando um ato sexual; afinal, do ponto de vista 

do senso comum, o gesto equivale a apontar o dedo médio, também 

considerado ofensivo e obsceno. Ademais, ao afirmar a sua própria 

autoridade pela postura de controle da bola de pelotão, a qual Zuza 

“mata com destreza” depois de manifestar-se sobre a insignificân-

cia do “cirquinho mixo”, o narrador qualifica a fala de Zuza como 

despeitada e, após o gesto obsceno, reitera a “safadeza” que o dei-

xava com “os olhos cheios”, ratificando o conteúdo sexual latente.

A expressividade da cena consterna a menina e seu impacto se 

metaforiza na imagem dos sacos que eram arrastados pelos meni-

nos, no início desse quadro:

A menina arregala uns olhos deste tamanho e acompanha 

apreensiva a ameaça do rapazote. Os três meninos nem se 

mexem e, ao pé deles, um depois do outro, estão caídos os três 

sacos, vomitando palha pela boca aberta, como se tivessem 

levado um murro violento na barriga (NASSAR, 1997, p. 13).

A consternação da pequena vem à tona em face do que está 

fora dela – os sacos, que antes eram arrastados pelos meninos, de-

sabam amolecidos diante da virilidade de Zuza – e naquilo que está 

nela e que, no entanto, ela não reconhece – o impacto da virilidade 

de Zuza sobre si e sobre os demais garotos. Tal impacto, parece-nos, 

se materializará tão somente ao final do conto quando, ela própria, 

enquadrada no espelho do banheiro de seu pai, contemplará o pró-

prio sexo com espanto.

A tensão da cena de Zuza com as outras crianças é interrom-

pida, no entanto, pela fala de dona Ismênia, que“Debruçada sobre 

uma almofada de cetim, no parapeito de uma janela alta, [...] robus-

ta, cheia de pintura, desfrutando a primeira sombra que já tomba da 

sua casa, acena a mão chamando o Zuza” (NASSAR, 1997, p. 13). E 

a brincadeira continua, marcada agora pelo riso de dona Ismênia e 

pelo rebaixamento moral de Zuza.
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3. Alimentando a fogueira do riso

Ao atender o chamado de dona Ismênia, notamos que o comporta-

mento de Zuza se modifica drasticamente. Pego de surpresa, ele já 

havia “[...] interromp[ido] rápido a banana” e, ao aproximar-se da 

janela em que Dona Ismênia o interpelava, “O Zuza sobe a calçada 

meio sem jeito e ergue os olhos pra janela” (NASSAR, 1997, p. 13). 

Na hierarquia dos diálogos, Zuza se sobressaía e sobrelevava seu 

poder em relação aos outros meninos. Encabulado, agora, no entan-

to, é subordinado ao inquérito dúbio de dona Ismênia:

‘Mas Zuza, não faz nem uma semana que você começou 

a trabalhar e você já está nessa folga?’ diz a dona Ismênia 

brincando com os olhos, o rosto colorido que nem bunda 

de mandril.

O Zuza continua olhando pro alto, a bola de capotão no 

arco do braço.

‘Será que você está mesmo de folga, hem Zuza?’

‘Tou” responde encabulado’. (NASSAR, 1997, p. 14).

Como que pego em flagrante no meio do gesto obsceno, Zuza pa-

rece manter-se encabulado pela situação, mas também pela presença da 

figura de Ismênia. O deslocamento da cena dos meninos para o diálogo 

do alto da janela confere movimento à narrativa, porém não podemos 

nos furtar de observar que o cirquinho parece ter também ele se deslo-

cado. Exagerada em sua maquiagem, o narrador observa que dona Is-

mênia tem “o rosto colorido que nem bunda de mandril”, uma imagem 

cômica que confere a ela um quê de bufão que “brinca com os olhos”. 

O próprio posicionamento de Ismênia no alto da janela, ador-

nada sobre uma “almofada de cetim azul”, coadunado ao colorido 

de sua maquiagem, confere à cena um tom teatral, corroborado pela 

posição de espectador de Zuza. Quase como uma pantomima, dona 

Ismênia é a solista do quadro criado pela janela, que não conta com 

um coro, ao molde grego e cuja função é trazer a boa consciência 
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das personagens à cena, no entanto tem a presença de uma voz que 

emana das coxias para repreendê-la ou com ela rir:

‘É verdade que o seu Américo fechou o armazém?’

‘É verdade, sim.’

‘E você sabe por quê?’

‘O seu Américo mandou fechar as portas e eu fechei, não 

faz meia hora.’

‘Como assim?’

‘Disse que era por causa do calor e que eu podia ir embora.’

‘O quê?!’

Outra mulher, que mal se esconde atrás da cortina repuxada 

pr’um dos lados, belisca com certeza a coxa grossa da dona 

Ismênia que protesta c’um grito esganiçado, voltando logo 

o rosto e alongando mais o riso. Debruçando-se de novo na 

almofada, os seios leitosos, explosivos, quase espirrando 

pela canoa do decote, encabulam inda mais o rapazote. 

(NASSAR, 1997, p.15).

A voz ao fundo ecoa na cena. Segundo Bergson (1983, p. 8), o 

riso precisa do outro, de um grupo, pois precisa da cumplicidade 

para que se propague. Assim, a voz da outra mulher funciona como 

um eco, colaborando para o aumento do desconcerto de Zuza, ten-

tando sustentar uma história diferente daquela que Ismênia conhe-

ce. Além disso, cada resposta de Zuza parece representar – e aqui 

estendemos uma proposição de Bergson (1983, p. 38-39) para ler o 

conto de Nassar – “[...] um esforço crescente para reprimir alguma 

coisa que impele e pressiona para sair”. 

A dúvida da inquiridora parece desinteressada, contudo a pre-

sença da outra mulher que a belisca denota a estratégia do jogo. Seja 

para constranger Zuza após a suspeita exibição de virilidade, seja 

para “colher madura” a informação, a imagem picaresca é eivada 

de excesso por sua coxa “grossa”, seus “seios leitosos, explosivos, 

quase espirrando pela canoa do decote”, o que reforça a superiori-
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dade de Ismênia em relação ao menino, pelo recurso do exagero na 

descrição de partes do corpo da assistente na janela.

A cena se agrava em crescendo. Nesse jogo, o humor é utili-

zado como (des)mascaramento do interdito. Tal qual o acontecido 

na casa de Dinho, que não nos é dado a conhecer, a fala de Ismênia 

esconde, sob a arma do riso, um conhecimento que não pode vir à 

tona no discurso. O riso converte-se em gargalhada, e dona Ismênia 

“afoga-se no gozo”.

‘Me diz uma coisa, Zuza: que história é essa que andam 

falando do filho do seu Américo?...’

O vulto atrás da cortina já não sustenta o recato, se arreben-

ta, sem mostrar a cara, numa solta gargalhada, enquanto 

a dona Ismênia, afogando-se de gozo, se sacode tanto na 

janela, parece até que vai vomitar algum sabugo. O Zuza 

ri também, sem saber por que, as faces formigando, mas 

a algazarra incompreensível das duas mulheres pouco a 

pouco se abranda. (NASSAR, 1997, p. 15).

O assunto parece pressionar para vir à tona a todo momento, 

porém, na tessitura do texto, é recalcado pela escolha seletiva na 

instância do narrador. Também na diegese esse recalcado fica im-

possibilitado de retornar. À pergunta sobre a história “que andam 

falando” parece não caber resposta, esta interrompida pela garga-

lhada que arrebenta na cena. A escolha do nome da personagem 

Ismênia parece corroborar para o duplo sentido do interdito: de um 

lado, “Ismênia” é um termo derivado do nome grego para um rio, 

“Ismenus”, ocupado pelas ninfas que representavam as forças vi-

vas da natureza, as Ismênides (MACHADO, 1984, p. 810), imagem 

esta contida no afogamento em gozo da personagem, que “se sa-

code tanto na janela, parece até que vai vomitar”. Por outro lado, 

corresponde, ainda, à irmã de Antígona, Polinice e Etéocles, filhos 

incestuosos de Édipo e Jocasta (MARCH, 2015, p. 269), o que, pro-
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fundamente, pode remeter ao caráter sexual, também gozozo,que 

o riso dela encarna no que pode ter acontecido com o filho de seu 

Américo.

Além do acontecimento com o filho do seu Américo, dono 

da venda que, coincidentemente, havia sido fechada mais cedo, a 

imagem da “banana” retorna, desta vez, na voz de Ismênia, que 

interpela de modo sarcástico Zuza, como que sugerindo ao leitor o 

envolvimento dele com o acontecido no “cirquinho”:

‘Posso te fazer outra pergunta, Zuza?’

‘Claro.’

‘Me diz só mais uma coisa: quem te ensinou a dar banana da-

quele jeito?’ pergunta a dona Ismênia carregando na malícia, 

se engasgando ao mesmo tempo com o novo acesso de riso. 

‘Chega,Mênia! Tadinho...’ diz a voz atrás da cortina.

‘A banana que você dá é muito bem dada, Zuza...’ 

acrescenta a dona Ismênia logo depois, alimentando 

fartamente a fogueira de riso. Sacudindo-se de novo 

na janela, fazendo tremer os seios de gelatina, ela até 

lacrimeja de tanto rir, gritando no fim do gozo com o 

beliscão que mais uma vez lhe aplicam na coxa. Termina 

extenuada: ‘Uff!...’‘Ai, Mênia, que vergonha!...’ diz a voz 

atrás da cortina.

O Zuza está ardendo de vermelhidão, as orelhas num 

fogaréu. 

‘É só, Zuza’ encerra a dona Ismênia entre suspiros. (NAS-

SAR, 1997, p. 15-16 ).

A referência ao gesto da banana mexe com a vaidade do meni-

no. A vaidade é, para Bergson (1983, p. 82), “Fruto da vida social, 

pois é uma admiração de si calcada na admiração que se crê inspi-

rar nos outros [...]”. Tanto a posição (na janela) de Ismênia quanto 
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suas perguntas em tom de galhofa promovem a queda metafórica de 

Zuzae prolongam seu desajeitamento moral após ela, uma vez que ele 

não demonstra flexibilidade suficiente para o enfrentamento, o que se 

expressa no seu rosto: “O Zuza está ardendo de vermelhidão, as ore-

lhas num fogaréu”. 

Nas falas de Ismênia, repetem-se perguntas constrangedoras ao 

Zuza, seja para saber o que se passou na venda do seu Américo, seja 

para se referir ao gesto da banana. A repetição é um dos processos usu-

ais para o desencadeamento do riso. Bergson (1983, p. 37) explica que 

[...] a repetição de uma expressão não é risível por si mesma. 

Ela só nos causa riso porque simboliza certo jogo especial de 

elementos morais, por sua vez símbolo de um jogo inteira-

mente material. [...] Numa repetição cômica de expressões, 

há em geral dois termos em confronto: um sentimento 

comprimido que se distende como uma mola, e uma ideia 

que se diverte em comprimir de novo o sentimento.

Dona Ismênia se diverte “a comprimir a mola” de Zuza sobre o 

motivo do fechamento da venda e do gesto da banana. A verdadei-

ra cena cômica não ocorre entre a mulher na janela e o menino na 

rua; ela se dá entre Zuza e ele mesmo: um gostaria de dizer o que 

se passa e afirmar sua virilidade, enquanto o outro reprime ambos 

os desejos.

4. Ir pra rua, brincar com o leitor

Se o tema da violência é que o salta aos olhos em uma leitura da su-

perfície do conto “Menina a caminho”, a brincadeira, expressa na men-

ção ao cirquinho e no diálogo entre Ismênia e Zuza, está afeita ao univer-

so da criança, sendo, no mundo dos adultos, a sobrevivência do infantil. 

Em seu caminho errante por um cenário cotidiano, a menina 

deparou-se inúmeras vezes com conteúdos que não se materializa-
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ram na superfície do discurso, mas foram representados justamente 

por sua ausência significante. Recuperando, por exemplo, a cons-

ternação que a menina sente quando da imagem de Zuza “dando 

banana”, filtrada pela voz narrativa e evidenciada pelas imagens 

dos sacos que pareciam vomitar “palha pela boca aberta, como se 

tivessem levado um murro violento na barriga” (NASSAR, 1997, p. 

13), ao final do conto, tal consternação se transformará, como supra-

mencionado, em espanto diante de seu sexo:

No banheiro, a menina se levanta da privada, os olhos 

pregados no espelho de barbear do pai, guarnecido com 

moldura barata, como as de quadro de santo. Puxa o caixote, 

sobe em cima, desengancha o espelho da parede, deitando-o 

em seguida no chão de cimento. Acocora-se sobre o espelho 

como se sentasse num penico, a calcinha numa das mãos, 

e vê, sem compreender, o seu sexo emoldurado. Acaricia-

-o demoradamente com a ponta do dedo, os olhos sempre 

cheios de espanto. (NASSAR, 1997, p. 49).

Esse gesto, porém, torna-se também ele prosaico, uma vez que 

o instante da contemplação é rapidamente interrompido e o cenário 

de violência converte-se, outra vez, na rotina da brincadeira despre-

ocupada, tal qual se lê no parágrafo que encerra a narrativa:

A menina sai do banheiro, anda pela casa em silêncio, não se 

atreve a entrar no quarto da mãe. Deixa a casa e vai pra rua, brin-

car com as crianças da vizinha da frente. (NASSAR, 1997, p. 49).

Desse modo, em nosso percurso, buscamos evidenciar as 

astúcias que a brincadeira do circo e a artimanha do riso denun-

ciam, frutiferamente, para a compreensão do conto, indo além (ou 

aquém?) dos interditos que denotam o conteúdo sexual do ocorrido 

com o filho de seu Américo, selecionados pelo olhar observador do 

narrador que vê com a menina. Afinal, conforme lemos em Bergson 

(1983, p. 92):
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O riso é, antes de tudo, um castigo. Feito para humilhar, 

deve causar à vítima dele uma impressão penosa. A socieda-

de vinga-se através do riso das liberdades que se tomaram 

com ela. Ele não atingiria o seu objetivo se carregasse a 

marca da solidariedade e da bondade.

Se, na diegese, Zuza sofreu seu castigo a partir da gozação de 

Ismênia – histrião no palco a que o olhar da menina se dirige –, 

tendo seu lugar de autoridade posto em xeque diante da plateia 

de crianças, resta-nos interromper nosso caminho sem, no entanto, 

concluí-lo propriamente. Tal como o conto que lemos, ficamos à de-

riva e nos perguntamos: castigo para quem? O leitor?
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Reconciliação e conflito em 
Lavoura Arcaica – Literatura 
e Cinema1 

Renato Tardivo*

Resumo: A literatura é expressão de uma cultura e está intimamente ligada com a 
sociedade e com o seu tempo. A partir dessa perspectiva, a proposta do presente 
estudo é tecer uma reflexão sobre a representação da mulata no romance Gabriela, 
cravo e canela (1958), e suas duas adaptações para a teledramaturgia: em 1975, com 
Sônia Braga no papel da protagonista, e seu remake, em 2012, que teve Juliana Paes 
no papel principal. Sabendo da complexidade da identidade mestiça e das relações 
raciais no Brasil, o objetivo central deste estudo é tecer uma crítica sobre a represen-
tação da mulata na literatura e teledramaturgia bra sileiras, bem como a influência 
dessas figurações na disseminação de estereótipos, nesse caso, uma imagem equi-
vocada sobre a mulher afro-brasileira. Além disso, apresenta uma breve visão geral 
sobre as estratégias adotadas pelos movimentos negro e feminista para subverter 
os estereótipos inerentes destas construções.

Palavras-chave: Raça. Gênero. Literatura. Telenovela. Esterótipos. 

Summary: This research inserts itself in the context of the Laboratory of Studies in 
Psychology of Art (LAPA-USP), and it tackles the theme of the correspondence be-
tween the arts and the unity of the senses. I assume the interdisciplinary posture of 
the Laboratory, with phenomenological, aesthetic, and psychoanalytic references, in 
order to examine the novel Lavoura arcaica, by Raduan Nassar, and the homonymic 
movie directed by Luiz Fernando Carvalho, attending mainly to the correspondence 
between the two records. To do that I dealt with the conditions for the emergence 
of the movie from the reading of the novel, I investigated the links between the two 
works, and then I turned my attention to the language, which made me discuss the 

1 Com algumas adaptações, este texto foi publicado com o título “Porvir que vem 
antes de tudo: reconciliação e conflito em Lavoura arcaica – literatura e cinema” em 
Ide 32 [49], SBPSP, dez 2009; as reflexões deste texto estão presentes no livro Porvir 
que vem antes de tudo – literatura e cinema em Lavoura arcaica (Ateliê/Fapesp, 
2012). 
*Doutor em Psicologia Social, USP. Psicanalista e escritor. Pós-doutorando em 
Psicologia da Saúde (Metodista/CAPES).

Reconciliação e conflito em Lavoura Arcaica – literatura e cinema



60

theme of diversity and unity in the multiplicity of Lavoura arcaica.

Keywords: Phenomenology. Psychoanalysis. Literature. Cinema. Lavoura arcaica.

 

Não importava que eu, erguendo os olhos, alcançasse pai-

sagens muito novas, quem sabe menos ásperas, 

não importava que eu, caminhando, me conduzisse para 

regiões cada vez mais afastadas, 

pois haveria de ouvir claramente de meus anseios um juízo 

rígido, era um cascalho, um osso rigoroso, 

desprovido de qualquer dúvida: “estamos indo sempre 

para casa”.

                                        Raduan Nassar

Apresentação

Lavoura arcaica é o romance de estreia do paulista de ascen-

dência libanesa Raduan Nassar. Publicado originalmente em 1975, 

o livro é considerado uma das mais importantes obras da literatura 

brasileira das últimas décadas2.

Em 2001, o diretor Luiz Fernando Carvalho vestiu com luz e som 

as palavras do romance de Nassar. O filme Lavoura arcaica obteve 

grande repercussão, no Brasil e no exterior, e firmou-se como uma 

produção significativa do cinema brasileiro43.

2 Em 1978, Raduan Nassar publicaria Um copo de cólera, novela escrita no início da 
década de 1970, e, em 1997, apareceria o livro de contos Menina a caminho e outros 
textos, reunindo narrativas curtas produzidas nos anos 1960. Em 1984, poucos anos 
após a celebrada estreia com Lavoura arcaica, o escritor anunciaria o abandono da 
literatura para se dedicar exclusivamente à produção rural. 

3 Luiz Fernando Carvalho realizou inúmeros projetos para a televisão, incluindo a 
direção de novelas, minisséries e especiais. Sua estreia no cinema, em longas, foi 
com Lavoura arcaica, o único até agora. O diálogo entre a literatura e a linguagem 
audiovisual sempre fez parte de suas preocupações. Dirigiu, entre outras, a minissérie 
Os Maias, escrita por Maria Adelaide Amaral a partir do romance homônimo de Eça 
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Este artigo propõe a análise de Lavoura arcaica, livro e filme, 

atentando para a correspondência que eles estabelecem entre si. A 

partir da proposição de Maurice Merleau-Ponty (2004) de que são as 

diferenças de linguagens que permitem a articulação da correspon-

dência, isto é, de que a unidade do ser emerge da relação entre os 

diversos, procuro empreender o percurso da linguagem aos sentidos 

– e destes àquela.

É assim que, deixando-me guiar pelas obras, munido de refe-

rencial fenomenológico, estético e psicanalítico, parto da leitura do 

romance, investigo as condições para o surgimento do filme, debruço-

-me sobre a correspondência entre os registros e, finalmente, retorno 

à linguagem: esse terreno em que as palavras voam à procura de si 

mesmas para aterrar em areia movediça. O que se segue, então, é 

também a descoberta de um olhar.

O livro

O romance, que reúne as memórias do narrador-personagem 

André, divide-se em duas partes. A primeira, mais longa, intitula-

-se “A partida”; a segunda, mais curta, “O retorno”. O primeiro 

evento do livro se passa no quarto da pensão interiorana em que 

André se instala ao deixar a casa da família. Pedro, o irmão mais 

velho, chega com a missão de levá-lo de volta. Na primeira parte 

do romance, a narrativa alterna entre os capítulos que se passam no 

quarto da pensão (durante o encontro dos irmãos) e aqueles em que 

o narrador-personagem rememora suas experiências, algumas muito 

remotas, no âmbito da família. É assim que, por meio de uma escrita 

contundente, as peças principais do jogo narrativo se apresentam.

Na feliz expressão de Leyla Perrone-Moisés (1996), a incômoda 

vestimenta da palavra do pai prioriza as formas negativas (não, 

de Queiroz, e as microsséries A pedra do reino (a partir da obra de Ariano Suassuna) 
e Capitu (inspirada no romance de Machado de Assis, Dom Casmurro). 
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nunca, jamais etc.), modelando o corpo da família de modo a protegê-

-la do mundo das paixões e do desejo. O discurso do pai, Iohána, é 

sufocante e endogâmico. Ao apregoar a união da família, o patriarca 

acaba na verdade podando as possibilidades para que haja desejo 

pelo outro, pelo diferente – aquilo que ele chama de “mundo menor”.  

A mãe, por sua vez, é cúmplice do marido no exercício imaturo da 

sexualidade. A erotização mal direcionada da mãe escapa, então, no 

excesso de carícias dirigido ao corpo do filho preferido.

Atado entre as leis do pai e o excesso de afeto da mãe, André 

constrói um projeto que combina contestação e conservação. E é no in-

cesto concretizado com Ana, a irmã, que esse projeto atinge o clímax.

Contudo, se em um primeiro momento Ana cede e se entrega 

a André, posteriormente ela não amortece o mal do incesto e barra 

a continuidade dos projetos do irmão – a permanência de André na 

casa da família não se sustenta. Ele parte.

Mas, durante o exílio, André vive em uma espécie de limbo. 

Fora de casa, ele não tem projeto. Com efeito, ao mesmo tempo em 

que denuncia o discurso endogâmico da família, ele tampouco se 

liberta de suas entranhas: seu projeto encontra morada no avesso 

das palavras do pai, no ventre seco da mãe, nos “corredores confu-

sos” da casa, no cesto de roupas sujas na calada da noite – como se 

penetrasse a família no invisível.

É imbuído desse mesmo plano que André volta, saudoso, para 

casa. Na noite de sua chegada, ele trava com o pai um diálogo no qual 

até se esboça uma possibilidade de libertação. Mas André recua, o 

pai enfim congratula-se com o retorno do filho; a festa pela sua volta, 

a ser realizada no dia seguinte, estava assegurada4.

4 Em trabalho anterior, proponho uma analogia entre o embate que André vive 
com o pai e o confronto das concepções psicanalíticas de Freud e Reich: “Mediante 
sua lei, o pai impõe que o tempo (cíclico) tendendo à paralisação deve ser ocupado 
pelo trabalho. Energia que se volta sobre si mesma (modelo semelhante ao 
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No trecho que corresponde a essa festa, no penúltimo capítulo do 

livro, há uma sequência de orações que praticamente repete palavra 

por palavra um trecho anterior do romance – quando também há a 

narração de uma festa, emblemática da força e da união da família. 

Há, no entanto, diferenças determinantes entre os dois momentos.

Em primeiro lugar, na festa do final os verbos das orações estão 

conjugados no pretérito perfeito, ou seja, indicam a ação acabada – 

antes, vinham no imperfeito, que sugere continuidade. Além disso, 

Ana aparece endiabrada. Ela já não dança com a candura do início: 

sua performance vulgar e acintosa desperta agora espanto e repulsa.

André assiste a tudo à distância, camuflado entre as mesmas 

árvores da primeira festa. Ocorre que desta vez seu olhar confuso 

encontra Pedro. O primogênito, mais que todos – uma vez que sabe 

do segredo vivido pelos irmãos –, está taciturno, sinistro. O gesto 

endiabrado da irmã, com o corpo banhado de vinho, é-lhe ainda 

mais insuportável. Pedro então cumpre novamente com sua missão 

e vocifera ao pai a “sombria revelação”. Ato contínuo, atordoado com 

o que acabara de ouvir – a revelação da relação amorosa entre seus 

filhos –, Iohána atinge com um alfanje e de um só golpe a própria filha.

Façamos uma pausa para pensar o gesto de Ana. O que ela pre-

tendia ao romper endiabrada a roda de dança? Ora, como já propus, 

diferentemente de André, a irmã não parecia disposta a amortecer 

o mal do incesto. Nessa direção, o gesto assumido por Ana no últi-

mo ato, mais que propriamente escancarar a Pedro o ato proibido, 

rasga o círculo familiar. Ao vestir o corpo com roupas e adornos de 

prostitutas (as “quinquilharias mundanas” acumuladas por André 

funcionamento energético do aparelho psíquico proposto por Freud), é nesse fluxo 
vicioso que cabe, para o pai, o amor. Trata-se do controle necessário para manter a 
estrutura arcaica da lavoura. E a isso o corpo de André, mediante afirmação insolente 
da vida, da sexualidade, da fome e da sede, reclama por seus direitos” (Tardivo, 
2008, p. 49). O artigo pode ser acessado na íntegra em https://www.metodista.br/
revistas/revistas-metodista/index.php/MUD/article/viewFile/912/971. 
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nas visitas a bordéis), provocando repulsa entre os presentes, a irmã 

rompe com a estrutura familiar endogâmica e funda o passado da 

ação acabada – o pretérito perfeito.

E isso Iohána não poderia suportar. A fenda introduzida por Ana 

vai implicar, então, a desunião da família em estado-limite. Ferido 

em suas bases, é agora o patriarca quem se descobre sem projeto. O 

mundo das paixões, que ele tanto procurava manter sob controle, 

enfim o controla. A família dissolve-se.

Ao viver essa dissolução, André sofre uma dor desmedida. Mas 

ele revive a sua história ao reabrir o tempo, mergulhar em sua jornada 

e reuni-la em um texto. A narrativa escrita por André é fruto da reu-

nião dos estilhaços que restaram da tragédia. O narrador-personagem 

é aquele que, enquanto rememora/revive sua história, volta o olha 

àquilo que viveu/está vivendo e pode refletir. É o mesmo olhar que, 

simultaneamente, vê e é visto. Frutos do olhar sobre si próprios, os 

signos irrompem das páginas do livro arrebatadoramente: há um 

encontro a se consumar. E eles se encontram consigo mesmos.

A estrutura da qual André não consegue se desvencilhar é a 

mesma contra a qual ele se insurge. Lirismo e tragédia articulam-se 

na mesma moldura. Eis o paradoxo que o narrador-personagem vive 

ao limite: ele é o filho que parte, mas volta; desafia o pai, mas cede; 

escancara o discurso endogâmico da família, mas reclama os seus 

direitos no incesto concretizado com a irmã. E, finalmente, sofre a 

dor de um tempo impiedoso, mas se reencontra com tudo aquilo ao 

costurar os estilhaços do que restou em um depoimento. Tome-se o 

capítulo 10:

Fundindo os vidros e os metais da minha córnea, e atirando 

um punhado de areia pra cegar a atmosfera, incursiono às 

vezes num sono já dormido, enxergando através daquele 

filtro fosco um pó rudimentar, uma pedra de moenda, um 

pilão, um socador provecto, e uns varais extensos, e umas 
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gamelas ulceradas ... e um antigo portarretratos, e uma fo-

tografia castanha, nupcial, trazendo como fundo um cenário 

irreal, e puxaria ainda muitos outros fragmentos, miúdos, 

poderosos, que conservo no mesmo fosso como guardião 

zeloso das coisas da família. (Nassar, 2002, pp. 64-65).

A estrutura do capítulo, escrito entre parênteses, parece trazer à 

luz o próprio fosso (continente) bem como, dentro de seus contornos, 

os fragmentos da memória (conteúdo). Mais do que isso, talvez os 

parênteses sejam os olhos de André. E, neste caso, aquilo que o olho 

vê seria o seu próprio estofo, como se o lugar da ação e o da recepção 

estivessem articulados.

Entretanto, se como diz Paul Ricoeur (2007, p. 173) “é diante de 

alguém que a testemunha atesta a realidade de uma cena à qual diz 

ter assistido”, cabe a seguinte pergunta: a quem André dirige o seu 

testemunho?

Ora, se ele é o espectador da história que conta, poderíamos 

responder da seguinte forma: a si mesmo. Todavia, essa resposta 

não estaria contemplada na proposição de Ricoeur – pelo menos não 

sem ser problematizada.

Dentre todos os membros da família, a única figura de quem 

André não consegue se aproximar é o pai. Não há contato de fato 

entre ambos. Nessa relação, os afetos não são postos em dia; estran-

gulam-se. À superfície, trata-se de dois pontos de vista radicalmente 

opostos. Mas André sempre retorna à família, no invisível. E, no 

invisível, no avesso das coisas, não há contato de fato porque tam-

pouco há diferenciação.

Assim, não é fortuito o fato de, após o desfecho trágico, ser ain-

da incluído um último capítulo, “em memória do pai”, no qual há a 

transcrição de um de seus sermões. O primeiro movimento realizado 

por André, após narrar e (re)viver a dissolução de sua família, é o 

retorno à palavra do pai.
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Olhar para a história que “com olhos amenos” ele irá (re)construir 

é olhar para a sua origem, o arcaico: olhar para o olhar. Terminar o texto 

“em memória” do pai é (re)começar tudo de novo a partir dessa (já incen-

diada) “tábua solene”. É para Iohána que André escreve seu testemunho.

O filho traz o pai para dentro de seus olhos.

A descoberta do filme

Luiz Fernando Carvalho procurou Raduan Nassar interessado ini-

cialmente em filmar o conto “Menina a caminho”. Mas desse interesse 

parece ter surgido algo maior. O cineasta viveu a comunicação com o 

escritor como um norte que o teria salvado em um momento delicado, 

trazendo coordenadas da própria vida. E essas coordenadas apresen-

taram-se em Lavoura arcaica5. O romance é que teria escolhido emergir, 

como um desdobramento natural, na aproximação entre os autores.

Feita a escolha por Lavoura¬ – ou tendo o romance se escolhido –, 

Luiz Fernando Carvalho estendeu sua viagem pelo texto de Raduan 

ao Líbano (tendo por companhia, inclusive, o próprio escritor), a fim 

de buscar referências para o filme.

Esse registro de visibilidades foi reunido no documentário Que 

teus olhos sejam atendidos. Em Lavoura arcaica, Luiz Fernando tinha 

como prioridade manter as metáforas sensíveis do livro sem destituir 

seu caráter alusivo. O desafio era grande: como filmar o invisível sem 

ser descritivo? Como não o transformar simplesmente em visível? 

Resposta: criando outro filme e invertendo a busca. Assim, o diretor 

partiu do invisível (romance), foi ao visível (documentário), para só 

depois retornar ao invisível (filme).

5 Em evento pela comemoração dos 30 anos da primeira publicação de Lavoura 
arcaica, escritor e cineasta reuniram-se, em dezembro de 2005, em uma sala de 
cinema em São Paulo. Os autores conversaram com a plateia, leram trechos do 
romance e, ao final, todos assistiram ao filme. As informações contidas nesse 
parágrafo foram obtidas nessa ocasião. 
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Outro registro audiovisual sobre o filme é Nosso diário (2005), 

dirigido por Raquel Couto – à época, assistente de direção de Luiz 

Fernando Carvalho. Como o próprio título indica, o documentário é 

uma espécie de diário escrito pela equipe de Lavoura arcaica durante 

o processo de construção do filme.

Isolados na fazenda em que foram feitas as filmagens, a equipe 

dirigida por Luiz Fernando parece ter encarnado as palavras do 

romance. Os profissionais viveram em comunidade, durante quatro 

meses, o dia a dia de Lavoura arcaica.

Tratava-se de emprestar o corpo às palavras, ao mesmo tempo em 

que se o deixava afetar por elas. Mergulhar e ser mergulhado, como 

se todo o processo estivesse alojado nas próprias linhas do romance.

Por meio de uma leitura contundente do texto, o diretor pro-

curou construir uma atmosfera na qual as palavras fossem vividas 

pelos artistas – e não representadas. Seu desejo era trabalhar com 

sensações; por isso, privilegiou o teatral, a literatura nua e crua, a 

busca pela “alquimia virtuosa”, pela “mistura insólita”.

Essa alquimia é testemunhada pelo olho da câmera. Se o romance 

é a leitura que o narrador-personagem realiza do próprio texto, no 

filme o olhar que se volta para a história é, nessa mesma medida, 

um olhar de quem reflete o acontecimento trágico e irrecuperável. 

O olho que vê é o olho que vive: é o olho que narra.

No romance, como vimos, André organiza os estilhaços do que 

restou de sua trajetória em um texto cujo fluxo se endereça ao pai. 

Mas e o fluxo do filme – que direção toma?

Na obra de Luiz Fernando Carvalho, o compromisso parece ser 

com o texto de Raduan Nassar: é ao romance que o filme se endereça. 

O olhar do cineasta, que parte da palavra, procura retornar a ela. A 

leitura do romance leva o diretor a captar elementos visíveis para 
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transportá-los, transformados em texto fílmico, novamente ao invi-

sível e, nessa espécie de codevaneio (Dufrenne, 2004), ir descobrindo 

sua própria obra.

O filme traz o livro para dentro de seus olhos.

A correspondência

J. C. Avellar (2007, p. 112), amparado em Eisenstein, escreve o 

seguinte: “Na relação entre cinema e literatura, não se trata de tradu-

zir uma forma na outra, mas de trabalhar a imagem cinematográfica 

a partir da mesma fonte geradora da imagem não visual desenhada 

pelo escritor”6.

Acompanhemos, nessa direção, um trecho do depoimento de 

Luiz Fernando Carvalho sobre Lavoura arcaica7:

Era uma necessidade, era uma troca mesma de energia 

ali, muito forte com aquelas palavras. ... Primeiro eu li 

o Lavoura... e visualizei o filme pronto, quando cheguei 

no final eu já sabia o filme – eu tinha visto um filme, 

não tinha lido um livro. Porque aquela poética é de uma 

riqueza visual impressionante, então eu entendi a escolha 

daquelas palavras que, para além de seus significados, me 

propiciavam um resgate, respondiam à minha necessidade 

de elevar a palavra a novas possibilidades, alçando novos 

significados, novas imagens. Tentei criar um diálogo entre 

6 Em minha dissertação de mestrado, da qual este artigo é um recorte, procurei 
analisar a correspondência entre passagens do romance e sequências do filme. Boa 
parte dessas análises teve de ser suprimida no presente texto. Cf. Tardivo, 2009. 

7 Sobre o filme Lavoura arcaica (Ateliê Editorial, 2002) é o registro em livro de uma 
entrevista concedida pelo cineasta no Rio de Janeiro, em 2 de outubro de 2001, a 
José Carlos Avellar, Geraldo Sarno, Miguel Pereira, Ivana Bentes, Arnaldo Carrilho 
e Liliane Heynemann. 
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as imagens das palavras com as imagens do filme. Palavras 

enquanto imagens (Carvalho, 2002, pp. 34-36).

O discurso do cineasta traz a dimensão sinestésica de sua per-

cepção. Ele se reconhece no texto; adentra-o por entre as frestas das 

palavras. Seus olhos captam no avesso daqueles signos uma potência 

visual; potência que o lança na construção do filme, sempre em diá-

logo com as imagens das palavras. Diálogo que – diz o diretor – lhe 

propiciou um resgate.

Com efeito, se o narrador-personagem do livro empreende um 

retorno ao pai, a construção do filme, disparada e regida por Luiz 

Fernando, procura resgatar, no nível (mais antigo) imagético, o pró-

prio romance.

É nessa medida que a obra cinematográfica pode ser tomada 

enquanto uma tentativa de união entre a existência do romance em 

si e a existência desse mesmo romance pelos olhos do diretor. Intenção 

que se evidencia quando o cineasta nega a existência de um roteiro 

ou ainda quando afirma que não há uma vírgula no filme que não 

esteja no livro (Carvalho, 2002; Nosso diário, 2005).

O livro é todo construído por metáforas sensíveis. São elas que 

trazem em seu avesso as “imagens das palavras”. A lógica do ro-

mance, assim, é uma lógica alusiva. As imagens lá estão (sugeridas). 

Desse ponto de vista, o romance dá existência visível àquilo que in-

genuamente se considerava invisível: “eu tinha visto um filme, não 

tinha lido um livro”. Assim, quando se trata de trabalhar a imagem 

do cinema a partir de Lavoura arcaica, cujo cenário envolve concomi-

tantemente tradição e transgressão, a atmosfera construída no filme 

deve propiciar a proliferação dos mistérios, do invisível.

Portanto, o rosto do filme, tal como o do livro, deve ser alusivo. 

A esse respeito, J. Epstein (2003, p. 271), em “O cinema e as letras 

modernas”, propõe a “estética de sugestão”. Escreve o autor: “Não se 
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conta mais nada, indica-se. ... Na tela, a qualidade essencial do gesto 

é nunca se completar. O rosto não se expressa como o do mímico; 

melhor do que isso, sugere”.

Nesse sentido, Walter Carvalho postula que, se há uma área do 

ator que não está iluminada, o mistério volta-se com mais facilidade 

para a personagem: cabe a ela (personagem) dizer no escuro o que 

acontece. “O que é uma luz cinematográfica senão uma luz invisível, 

que você não vê?” (Nosso diário, 2005). Por isso, um trabalho de criação 

intenso é demandado: a mentira tem de ser muito bem sugerida.

Podemos pensar essa “luz invisível”, a partir do ponto de vista 

do cineasta, enquanto símbolo da resposta que ele (e sua equipe) 

propõe ao livro de Raduan Nassar. Nessa perspectiva, o olhar do 

espectador, leitor do romance,

Não se limita a registrar passivamente, mas realmente 

“executa”, isto é, reconstrói a realidade viva da obra, 

multiplicando as perspectivas, escolhendo os pontos de 

vista, dando maior relevo a certas linhas do que a outras, 

notando os tons e as relações, e os contrastes, e os relevos, 

e as sombras, e as luzes, em suma, dirigindo, regulando e 

operando a “visão” (Pareyson, 2001, p. 211).

Pensemos um pouco mais o olhar que o cineasta dirige, opera 

e regula. Salientei até aqui a preocupação de Luiz Fernando com a 

fidelidade ao texto de Raduan. E, com efeito, a leitura rigorosa que 

ele e sua equipe executam ao romance trará implicações importantes 

para o filme.

Mas há também diferenças significativas entre os dois registros. 

Vimos que, no romance, André assume duas condições: ele vive 

(em cena) e evoca (ao construir a narrativa) o drama. Em face dessa 

dualidade, o cineasta optou por desdobrar as vozes. O André em 

cena é vivido pelo ator Selton Mello; o André que evoca o drama 
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comparece pela voz over8  do diretor Luiz Fernando Carvalho. Como 

escreve Ismail Xavier:

Temos a voz do diretor do filme, quando André evoca o 

passado com uma tonalidade lírico-nostálgica que faz a 

elegia ao corpo dilacerado da família como um Todo. Vale 

nesta voz um princípio de unidade sancionado pelos dois 

polos em conflito, o da lei paterna e o dos afetos maternos 

(2005, p. 15). 

Umas das implicações dessa opção é que o filme parece privile-

giar a evocação do drama em detrimento do conflito. Soma-se a isso 

a atmosfera predominantemente lírica em meio à qual, por exemplo, 

é construída a rememoração do incesto, ou ainda o excesso de luz 

e doçura vinculado à personagem Mãe. No livro, por outro lado, se 

há lirismo em torno do incesto, ele é também uma das “máscaras 

terríveis” que o tempo compõe. Analogamente, a mãe no romance 

exala algo de visceral, de primitivo; um ventre seco e cavernoso.

O exame da teatralidade contida em cada uma das obras pode 

nos auxiliar a desenvolver essa problemática.

Os conflitos de André, no momento em que vive o drama, não 

encontram encaminhamento senão por meio do projeto de retorno 

à família no invisível – um projeto oco, estéril. Pelo avesso, ele bus-

ca chafurdar nas entranhas ancestrais mais arcaicas. A imagem de 

seu corpo coberto de folhas é alusiva desse retorno – lugar híbrido, 

fronteiriço, onde continente e conteúdo se confundem. Em vez de o 

corpo irromper para fora, para o mundo, para a cultura, o que há é a 

recusa da alteridade; o corpo permanece imerso no caldo familiar. O 

8 Voz fora de campo desprovida de corpo definido. Em Lavoura arcaica, a narração é 
feita em nome de André. Contudo, a dimensão espaço temporal de onde se profere a 
narração não é a que se vê em cena. A voz over, invisível, é aquela que habitou cada 
porosidade das imagens, cada vírgula do texto, e que, ao não estar mais em um lugar 
específico, está em todos eles. É a voz que alude à quase morte. No limite, é a voz de 
alguém que já cumpriu um ciclo, mas que, como André, retorna. Ainda há algo a dizer. 
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par contestação/conservação é indicativo da intensa cisão vivida por 

André na qual há o registro da lei, mas ela é recusada. Em psicanálise 

de raiz freudiana, isso é o que ocorre na perversão (Freud, 1905/2007).

Na perversão, a sexualidade – perversa e polimorfa – não sofre 

a ação do recalque: ela se mantém ao longo da vida adulta. Em vez 

de assumir o estatuto de fantasia – como ocorre na neurose –, ela 

permanece enquanto realidade, enquanto ato.

Tanto no nível do discurso, quanto no do corpo, sendo o incesto 

sua máxima expressão, André dá mostras nessa direção. Assim, há 

toda uma teatralidade construída pelo narrador-personagem que 

parece condizente ao que propõe Joyce McDougall (1996). Para a 

psicanalista, na perversão, as cenas são montadas como teatro jus-

tamente para que a inexistência da castração seja atestada.

Ocorre que, no romance, o plano do conflito, marcado pela per-

versão, convive em equilíbrio com o plano da reconciliação. Ao reunir 

os fragmentos de memória em texto, André, por meio da literatura, 

propõe novas significações ao vivido. As forças, antes inconciliáveis, 

podem ser reunidas e ressignificadas no texto que, após viver a tragé-

dia, André constrói. E finalmente, no plano da narrativa reconciliada, 

seu projeto liberta-se da endogamia familiar.

Mas há também aqui uma teatralidade: “sujeito é aquilo que 

tem necessariamente a força de construir uma espécie de ‘teatro in-

terno’ onde seria possível ver, com os olhos da consciência, o desfile 

de representações mentais do que se dispersou no tempo” (Saflate, 

2008, p. 8). Com efeito, André logra constituir-se, isto é, libertar-se 

das amarras da família só-depois de viver o drama. Trata-se da tem-

poralidade freudiana après-coup, o tempo do só-depois, ou, traduzido 

de modo literal, depois do golpe, depois do trauma – temporalidade em 

que as inscrições do vivido são ressignificadas (Freud, 1915/2007).

Ou seja, pela via da literatura, aí sim, André pode conviver com 
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a lei e, portanto, constituir-se enquanto sujeito. Sua contestação final-

mente ganha corpo – o próprio romance. É a partir do estranho, do 

transe, que podem advir esclarecimentos, novos encaminhamentos 

à experiência. A reconciliação, entretanto, desenha-se apenas no 

corpo do texto, quando é tarde demais e a família já está destruída. 

O retorno nunca se dá no mesmo ponto. Trata-se de uma volta em 

espiral: reconciliação e conflito convivem em harmonia diabólica.

Por sua vez, no filme, o plano da reconciliação predomina em 

detrimento do plano do conflito. O compromisso da obra de Luiz 

Fernando Carvalho é com o romance de Raduan Nassar, quer dizer, a 

reconciliação com o texto literário garante inicialmente ressignificação 

da experiência, temporalidade après-coup. O livro parece ser, para a 

equipe de Carvalho, algo como uma instância superegoica. E é ao viver 

a reconciliação em estado-limite que a obra de Luiz Fernando, no plano 

final, enterra-se em algo muito próximo a um retorno pleno. Diferen-

temente do que ocorre no livro, André, no filme, metamorfoseia-se 

em planta e retorna à terra; vira tempo: não tem começo, não tem fim.

A unidade dos sentidos

“Muito mais do que um meio”, diz Merleau-Ponty (2004, p. 

71), “a linguagem é algo como um ser.” Isso significa atentar para a 

sua corporalidade, a qual lhe confere ambiguidade. Como vimos: “a 

linguagem diz peremptoriamente quando renuncia a dizer a própria 

coisa” (p. 73). O filósofo refere-se aqui a um tipo peculiar de lógica: a 

lógica das metáforas sensíveis. Com efeito, “como o tecelão, o escritor 

trabalha pelo avesso: lida apenas com a linguagem, e é assim que de 

repente se encontra rodeado de sentido” (pp. 73-74). Essa “existência 

paradoxal”, afirma João Frayze-Pereira (2006, p. 187), “está condena-

da ao modo de presença ausente – visível-invisível, intersensorial e 

intersubjetivo, união do múltiplo”.
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Realmente, os estilhaços que André reúne na narrativa ligam-se 

pelo conflito: lei do pai e afeto da mãe, amor e crime, contestação 

e conservação, entre outros. Texto que é múltiplo também no que se 

refere ao gênero: um romance atravessado pelo teatro, pela poesia, 

a parábola, a novela, pelo cinema – uma “mistura insólita” rigoro-

samente organizada.

E, com efeito, a unidade do ser emerge da relação entre os diver-

sos. O que se justifica pelo seguinte: “Se, por um lado, cada sentido 

abre-se para um mundo absolutamente incomunicável para os outros 

sentidos, por outro, está ligado a algo que, por sua estrutura, abre-se 

para o mundo dos outros sentidos constituindo com eles um único 

ser” (Frayze-Pereira, 2006, p. 164).

Ao escoar de uma margem à outra – e confundir-se com elas 

–, ao encarnar o olhar que, simultaneamente, vê e é visto, ao buscar 

reunir a família e, ao mesmo tempo, contestá-la, em suma, ao encar-

nar essa lavoura, André e por extensão a narrativa são emblemas da 

unidade dos sentidos.

No romance podemos vislumbrar essa temática, como exposto an-

teriormente, em dois níveis: plano do conflito e plano da reconciliação. 

Imagem da unidade no primeiro nível é a família em festa, o grande 

círculo varado por Ana, no início ainda alimentando aquela estrutura 

arcaica e, na festa do fim, manchando a família de vinho tinto e dos 

adornos acumulados por André em bordéis, de modo a contaminar 

com fluidos de fora a unidade até então fechada em si mesma.

Mas a hipótese da unidade dos sentidos nos diz que, se di-

versidade e unidade do múltiplo são por um lado marcadas pelas 

especificidades de cada sentido, por outro, o são pela comunicação 

e abertura para o mundo que os diferentes sentidos, ligados entre 

si, estabelecem (Frayze-Pereira, 2006). Retomemos então a imagem 

do círculo da família em festa. Ali não há abertura para o diferente. 
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Trata-se de uma unidade dos sentidos às avessas – na verdade, uni-

formidade –, em que não se sabe o significado do termo alteridade. E, 

se os conflitos não podem ser vividos, eles se acumulam. Fatalmente, 

a unidade fechada em si mesma cuidará de se autodestruir. Trata-se, 

pois, de uma unidade perversa.

Só depois, pelo plano da narrativa reconciliada, é montado o 

teatro interno, e o narrador-personagem pode se constituir. A lei é 

introjetada; há linguagem organizada, a experiência é ressignificada: 

os diversos fragmentos (sentidos) são reunidos. Mas é tarde demais, e o 

embate não pode ser vivido para além – ou aquém – dos limites do texto. 

Daí a tragicidade da obra: não há redenção, a não ser no plano da escrita.

Já a obra cinematográfica é inicialmente extensão das linhas do 

romance. Ocorre que não se trata de um desdobramento linear, isto 

é, o romance não pode ser meramente tomado por um roteiro e ser 

construído em sons e imagens. Considerar a leitura do romance rea-

lizada pelo cineasta implica discutir a sua percepção dirigida ao texto. 

E, recorrendo uma vez mais a Merleau-Ponty (2006), a percepção 

não é a soma de dados visuais, auditivos etc. Em vez disso, ela se 

dá de modo indiviso e fala simultaneamente a todos os sentidos. A 

percepção é sinestésica.

Se há unidade do ser em Lavoura arcaica, é porque a obra assim 

se faz expressar nos olhos de quem a lê, ou melhor, no corpo daquele 

que a habita. “A significação é, então, o que eu chamo de expressão, 

pela qual a obra ao se exprimir produz em nós o seu sabor e nos dá 

a fruir o sentido” (Dufrenne, 2004, p. 181). Ao ler o romance, Luiz 

Fernando teria visualizado o filme – um filme invisível. O desafio 

seria traduzir essa invisibilidade em imagens sem, contudo, destituir o 

seu caráter alusivo. “Quer dizer que o sentido é dado pela consciência 

receptora? Não. Mas, antes, retomado e, simultaneamente, interpre-

tado” (p. 180). Por esse motivo, o cineasta não poderia simplesmente 

repetir a obra de Raduan em outro registro. É sempre uma recriação.

Reconciliação e conflito em Lavoura Arcaica – literatura e cinema



76

Nessa recriação, diretor e equipe firmaram um pacto de fide-

lidade com o romance: é uma ressignificação do livro o que o filme 

propõe. Logo, como vimos, há a primazia do plano da reconciliação. 

O teatro que prevalece na obra de Carvalho é o “teatro interno”, 

marcado pela ressignificação da experiência, a mistura de cores, de 

sons e de cheiros; uma “alquimia virtuosa”, como no romance, mas 

não tão funesta como ali. Assim, a despeito (ou por causa) do terre-

no da intensidade – considerem-se aqui a montagem, a exploração 

das imagens distorcidas, o contorno dos corpos, a manipulação do 

código sonoro, a narração em over, a exuberante fotografia, a cuida-

dosa direção de arte –, a narrativa fílmica perde um pouco da força. 

O caráter perverso, que no romance convive em harmonia diabólica 

com o plano da reconciliação, é enfraquecido quando escrito na tela 

– engolfado pelo ventre úmido. E assim, paradoxalmente, a obra de 

Luiz Fernando Carvalho vai encontrar, ao final, a perversão.

Ao trazer o livro para dentro de seus olhos, o filme não o repete, 

mas funda uma nova leitura, que parte das palavras do romance e a 

elas procura retornar. O retorno, contudo, não pode ser pleno. O novo 

ser, extensão do antigo, conserva algumas marcas, modifica outras. 

Passado e futuro ora se aproximam, ora se afastam, mas sempre se 

comunicam – naquilo que nomeamos presente. Sem embate, não há 

tempo, não há outro, não há nada.

A diversidade e a unidade do múltiplo, que percebemos no 

âmbito das narrativas, também se delineiam na correspondência 

entre as linguagens. Isso significa que, se por um lado livro e filme se 

distanciam em alguns aspectos, por outro, eles estão inegavelmente 

ligados a uma mesma estrutura – a tragédia rememorada por André. 

No entanto, essa ligação não pressupõe uma uniformidade. Houvesse 

o acordo total que em determinados momentos o depoimento de Luiz 

Fernando Carvalho parece apregoar, então não haveria comunicação 

entre as obras. E, neste caso, teria o filme existido?
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Ao propor o retorno radical ao livro – a reconciliação plena –, o discur-

so do cineasta reveste-se de tonalidades incestuosas. Mas é justamente ao 

realizar um filme que se corresponde com a obra de origem, e não a repete, 

que Carvalho se liberta das amarras do incesto – e funda o seu projeto.

Portanto, a unidade complexa – reconciliação e conflito, passado e 

futuro, reunião e exclusão, lirismo e tragédia – não alude exclusivamen-

te aos encontros, à plenitude, mas contempla também o irrealizável, o 

trágico. Agrupar é, em maior ou menor medida, excluir. Nessa tensão, 

por vezes diabólica, é que podem ocorrer mudanças, movimento.

Fecundar a lavoura é empreender ressignificações: lançar-se 

de volta ao porvir. A realização amanhã daquilo que (não) houve 

ontem. Mais ou menos como os contornos de uma fotografia, sempre 

a revelar com precisão onde estávamos, sem contudo jamais dizer 

onde estamos. Ou mesmo uma sucessão delas, em 24 quadros por 

segundo, que no melhor dos casos dá conta de um movimento sempre 

fugidio. Mas prenhe de linguagem. 

Com efeito, “o invisível não é negação do visível, pois está no 

visível como seu horizonte e seu começo, como seu inconsciente 

óptico” (Frayze-Pereira, 2006, p. 166). É assim que, após ter partido 

da linguagem ao universo dos sentidos, retornamos à linguagem. 

Retorno que nos leva às primeiras palavras do romance – o título. 

Lavoura remete àquilo que será colhido, ao porvir; arcaica, ao antigo, 

àquilo que vem antes de tudo. Podemos então traduzir Lavoura ar-

caica pela expressão porvir que vem antes de tudo. Como diz André:

Não importava que eu, erguendo os olhos, alcançasse 

paisagens muito novas, quem sabe menos ásperas, não im-

portava que eu, caminhando, me conduzisse para regiões 

cada vez mais afastadas, pois haveria de ouvir claramente 

de meus anseios um juízo rígido, era um cascalho, um osso 

rigoroso, desprovido de qualquer dúvida: “estamos indo 

sempre para casa” (Nassar, 2002, pp. 35-36).
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Lavoura Arcaica: o trânsito da 
literatura ao cinema
         
Elijames Moraes dos Santos*

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar as relações entre o romance 
Lavoura Arcaica (1975), de Raduan Nassar, e o filme homônimo (2001), dirigido por 
Luiz Fernando Carvalho. Para isso, a análise tem como ponto de partida a cena inicial 
do filme, que motivou as inquietações iniciais para compreender como o roteirista 
selecionou a parte do romance para a cena realizada. Nesse sentido, nos valemos da 
semiologia de Roland Barthes (1971) para conceituar tanto o signo literário quanto 
do fílmico, e, por se tratar de um estudo de tradução sígnica, nos respaldamos em 
Júlio Plaza (2013). Assim, nos propomos a um estudo da narrativa fílmica como 
uma forma autônoma, cuja estrutura envolve novos efeitos que se constituem por 
meio da iluminação, sonorização e de projeções, como a da cena inicial, além de 
uma dinâmica textual que dá lugar a novos narradores no processo fílmico. Por fim, 
para um melhor entendimento e análise do texto fílmico, contaremos também com 
os fundamentos de Ismail Xavier (2014); André Bazin (1991); Robert Stam (2003).

Palavras-chave: Literatura. Cinema. Tradução Intersemiótica. Lavoura Arcaica.

Abstract: The present work has the mean goal to analyze the relationship between 
the novel Ancient Tilleg (1975), by Raduan Nassar, and the movie homonym (2001), 
directed by Luiz Fernando Carvalho. Therefore, this analyze has as a start point 
the initial movie scene, that motivates the initial uneasiness to understand how the 
screenwriter selected the part of the novel for the scene performed. In this sense, 
we use Roland Barthes semiology (1971) to conceptualize both the literary and the 
film sign, and, because it is a study of sign translation, we endorse it in Julio Plaza 
(2013). Therefore, we suggest a study of the film narrative, as an independent way, 
that the structure involves new effects which are constituted by means of illumina-

* Doutoranda em Letras: Estudos literários; linha de pesquisa: Literatura, Interpretação, 
Circulação e Recepção, pelo Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade 
Federal do Pará.
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tion, sonorization and projections, such as that of the initial scene, in addition to a 
textual dynamic that gives rise to new narrators in the film process. Finally, a better 
understanding and analysis of the film text, we will also have the foundations of 
Ismail Xavier (2014); André Bazin (1991); Robert Stam (2003).

Keywords: Literature. Cinema. Intersemiotic Translation. Ancient Tilleg.

Introdução

O tempo é o maior tesouro que homem pode dispor; [...] rico 

só é o homem que aprendeu, piedoso e humilde, a conviver 

com o tempo, aproximando-se dele com ternura [...];

(O pai, da mesa dos sermões)

No diálogo entre as artes, a literatura é sempre convocada seja 

pela pintura, música, cinema, e, outros sistemas. Na realização 

desses diálogos chamamos atenção para as articulações entre a 

literatura e o cinema, o que nos motiva a analisar as relações en-

tre o romance Lavoura Arcaica (1989), de Raduan Nassar, e o filme 

homônimo (2001), dirigido por Luís Fernando Carvalho. Nesse 

ínterim, a partir da comparação das cenas inicias com a primeira 

parte do romance, procuraremos entender como a palavra foi 

traduzida em imagem e sonorização e, assim, debater os critérios 

utilizados na adaptação do romance para o meio audiovisual, bem 

como os efeitos estéticos realizados.

Com uma estrutura enredada por um labor poético, o romance 

Lavoura Arcaica apresenta uma sequência de movimentos através das 

lembranças de André, personagem central, que soam como ecos e 

se ampliam produzindo inúmeras significações durante o discurso 

da narrativa. Entre essas lembranças surgem os confrontos com a 

tradição, o patriarcalismo, a sujeição feminina e o sentimento tur-

bulento que André nutre por Ana, sua irmã. Sentimento esse que 

motivou a saída do filho arredio do seio da família, configurando 

assim no texto de Nassar uma paródia do filho pródigo. 
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Essa apreciação do romance apontou entre esses papéis te-

máticos e figurativos questões que se voltam para os desejos do 

corpo, tais como a metáfora do templo sagrado apresentada pelo 

pai, Iohána, diariamente na mesa dos sermões, repassando os va-

lores que deveriam ser cultivados pelos membros unidos. Valores 

opostos aos de André, que deseja fundar uma igreja particular. 

Além disso, o filho arredio alimenta uma paixão incestuosa pela 

irmã, Ana, o que motiva tensões no campo narrativo do romance, 

rompendo o equilíbrio da família e promovendo um final trágico 

na trama do Lavoura Arcaica.

Nesse ínterim, nos dedicamos a realização de uma leitura 

dessas imagens que emergem do texto literário e, por sua vez, são 

traduzidas à tela fílmica. Assim, avançaremos nessa discussão para 

entender como o roteirista e diretor trabalhou na seleção do texto 

literário para compor as cenas, e especialmente para transmitir a 

realidade que se almeja na tela cinematográfica quando na revela-

ção do essencial que a imagem possui por meio do movimento da 

câmera e da exploração do espaço da narrativa (XAVIER, 2014). À 

vista disso, tanto o romance quanto o filme homônimo, apresentam 

elementos que se articulam no campo narrativo. E, como temos 

aqui uma relação entre signos que se formam a partir da escritura 

(Barthes 1984; 2004), acreditamos na importância de conceituarmos 

tanto o signo literário quanto o fílmico, para isso nos valemos da 

semiologia de Roland Barthes (1971), e, por se tratar de um estudo 

de tradução sígnica, nos respaldamos em Júlio Plaza, quando diz: 

“a autonomia do signo estético toca muito de perto a tradução 

intersemiótica” (2013, p. 31). 

Reiteramos a proposta de um estudo da narrativa fílmica como 

uma forma autônoma, cuja estrutura envolve novos efeitos que se 

constituem por meio da iluminação, sonorização e de projeções 

como a da cena inicial, recorte escolhido para ser discutido nas 
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páginas deste artigo, além de uma dinâmica textual que ocorre ao 

longo da narrativa cinematográfica, dando lugar a novos narrado-

res no processo fílmico. Essa estrutura apesar de ganhar autono-

mia, não desmerece o texto original, mas, sobretudo alcança novos 

efeitos estéticos, possibilitando outras interpretações nesse trânsito 

da Literatura ao Cinema. Por fim, para um melhor entendimento e 

análise do texto fílmico, buscamos os fundamentos Ismail Xavier 

(2014); André Bazin (1991) e Robert Stam (2000).

O Romance 

15,3filho pródigo. Sob essa perspectiva do individualismo, ob-

servamos que a partida de André provoca uma espécie de imersão 

e aos poucos vai revelando os próprios conflitos. Quando Pedro, o 

irmão mais velho, bate à sua porta notamos uma fala úmida, con-

vulsionada: “E eu ali, diante de meu irmão, respirando um cheiro 

exaltado de vinho, [...] eu estava era confuso, e até perdido, [...] eu 

estava era escuro por dentro, não conseguia sair da carne dos meus 

sentimentos, [...] (NASSAR, 1989, p.13).

O encontro dos irmãos promove um diálogo tenso despertan-

do sentimentos que atormentam o protagonista, uma força que se 

sobrepõe aos desejos de André. Como pode ser notado no excerto:

nossos olhos parados, era um espaço de terra seca que nos 

separava, tinha susto e espanto nesse pó, [...] e nós nos 

olhamos e num momento preciso nossas memórias nos 

assaltaram os olhos em atropelo, e eu vi de repente seus 

olhos se molharem, e foi então que ele me abraçou e eu senti 

nos seus braços o peso dos braços encharcados da família 

inteira; voltamos a nos olhar e eu disse: “não te esperava” 

[...] foi isso que eu disse mais uma vez e eu senti a força 

poderosa da família desabando sobre mim. [...] (NASSAR, 

1989, p. 9).
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As lembranças do mundo familiar, retomadas com o “peso dos 

braços encharcados da família inteira”, demonstram a carga de afeto 

que se conflitua com o mundo individual de André, extrapolando 

os limites do eu. A partir de então o protagonista assume a voz da 

narrativa revelando suas angústias e seus tormentos. Dessa forma, o 

filho pródigo rompe o silêncio da fuga e revela os anseios incestuosos 

nutridos por Ana, falando da rejeição que motivou sua partida, do 

sentimento provocador, das angústias e dos transtornos longe da 

fazenda. Sem conseguir alcançar as idealizações, o retorno de André 

acontece, não de maneira rápida, mas após longas rememorações que 

constituem a essa primeira parte do romance, a mais longa. 

Nesse sentido, destacamos a metáfora do templo sagrado 

representada pelo pai Iohána, diariamente na mesa dos sermões 

“inconsistentes” em que “cada palavra sua ponderada pelo pên-

dulo” (NASSAR, 2009, p. 47) soava, de modo marcante, aos ou-

vidos dos irmãos e irmãs ao redor da mesa. É dessa tentativa de 

manter os membros unidos que despertam, a posteriori, em André, 

o verbo mais explosivo e colérico, cheio de ímpetos, principalmen-

te, quando se refere a autoridade patriarcal. Evidenciando suas 

individualidades e o desejo de fundar uma igreja particular para 

seu uso, na qual frequentaria de pés descalços e corpo desnudo, 

da forma como veio ao mudo (NASSAR, 2009). 

 Toda essa explosão de cólera se opõem a imagem que o nar-

rador faz do irmão: “[...] a voz do meu irmão, calma e serena como 

convinha, era uma oração que ele dizia quando começou a falar 

(era o meu pai) da cal e das pedras da nossa catedral” (NASSAR, 

1989, p.16), o que traz à tona as lembranças da submissão e da 

visão arcaica do pai, Iohána, que insistia em conduzi-los sob os 

rigores da tradição, sempre cuidadoso em manter tudo equilibra-

do, atento em não deixar que os filhos e filhas se perdessem no 

mundo das paixões.
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André é o oposto de tudo isso, é o desequilíbrio. Na relação 

com a família, o pai é o único membro no qual André não consegue 

se aproximar. Há sempre uma fenda entre os dois, a visão de ambos 

segue lados opostos, o que esclarece o fato de não haver contato 

entre eles e tampouco há também diferenciação, se posicionarmos 

o revesso das questões. Não admira o fato de, no desfecho, André 

reviver as memórias do pai, trazendo à tona as lembranças, visuali-

zando as coisas com os olhos do pai como se fosse uma reconstrução 

dos laços da família.

O Filme 

 A narrativa poética de Lavoura Arcaica¸ publicada em 1975, flui 

de uma maneira espantosa. No texto, o cenário é delineado pela palavra 

que nos remete aos diferentes ambientes dos acontecimentos: primeiro, 

o quarto da pensão; depois, a fazenda. É a partir do espaço escuro do 

quarto que o narrador, protagonista, relata os fatos que motivaram 

sua partida. Por meio de uma voz, úmida e epiléptica, os pedaços da 

memória são juntados, um a um, numa soma que traz a infância, em 

meio as árvores da fazenda; a relação afetuosa com a mãe, os irmãos, 

a paixão incestuosa pela irmã Ana (vivida por Simone Spoladore), e a 

rejeição dela, que exercem papel fundamental na decisão de fugir da 

casa da família. É André (ator Selton Mello) que nos revela no filme es-

ses conflitos contra os valores impostos pelo pai (interpretado por Raul 

Cortez), o que atribuem à narrativa uma atmosfera trágica.  

No filme homônimo (2001), dirigido por Luiz Fernando Car-

valho, são as rememorações de André que guiam os fatos. Logo 

no início, notamos a reverência que o diretor teve sobre o romance 

de Raduan Nassar ao reconstruir com requinte e criatividade um 

texto provocante. Sem um roteiro prévio, o próprio livro foi usado 

por Carvalho na orientação das cenas, assim o diretor e os atores 
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puderam sentir a essência do romance, desse modo o filme deixa 

fluir uma narrativa lírica fazendo jus a originalidade literária. Esse 

aspecto, observado pelos críticos de cinema, rendeu vários créditos 

e arrebatou o público, quando na sua estreia em outubro de 2001. O 

filme chegou aos cinemas com 2 horas e 43 minutos de duração, um 

longa que possibilita a imersão numa história com alguns casos de 

excesso, mas com um perfeccionismo e uma extrema fidelidade à 

obra original, o que não necessariamente estragam o filme. 

A forma como foi dosado os elementos na construção do enredo, 

a manipulação da luz, da trilha sonora, a figuração do cenário, a carac-

terização das personagens, enfim, ingredientes que resultam em um 

bom ou mal produto. Neste caso, o LavourArcaica, é o resultado de uma 

obra-prima do cinema nacional. Criando novos significado e refazendo 

experiências, como as do tempo, que dominam a narrativa, pontua 

Albuquerque (2012). Esse tempo que é recuperado pela memória do 

narrador abre inúmeras janelas, por meio do olhar que atua de forma 

recíproca ao discurso, como se fosse uma moldura.  

Nesse sentido, o filme possui um enquadramento mais fechado, e, 

às vezes amplo, mas que prioriza uma visão leve dos influxos do nar-

rador, marcados a seu tempo por uma luz, que revitaliza a infância, o 

bosque, os afagos da mãe e, contrário a isso, uma luz mais sombria que 

permeia os sermões do pai. O que possibilita converter esses quadros 

naquilo chamamos de uma imagem arcaica. Assim, um dos pontos altos 

do filme é a fotografia1, reproduzindo as cenas que revestem as lembran-

ças do protagonista, atribuindo ao texto fílmico um potencial lírico, que 

existe no romance, e que, na tela se estende por mais de duas horas. 

Assim como no livro de Raduan Nassar, o enredo do filme di-

rigido por Luiz Fernando Carvalho não possui uma linearidade. A 

1 Mérito de Walter Carvalho. No mesmo ano da estreia, integrou a mostra dedicada 
ao diretor de fotografia realizada no Cine Belas Artes, em São Paulo. 
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narrativa se constrói a partir do encontro de Pedro, irmão mais velho 

(ator Leonardo Medeiros), com André em uma velha pensão interio-

rana. Desse encontro os influxos vão surgindo, trazendo as revelações 

que atormentam o protagonista de forma que a missão de Pedro, a 

de levar o irmão de volta para casa, não se cumpre rapidamente. 

A cena que antecede a chegada de Pedro nos apresenta André em 

êxtase possuído pelo vinho, sangrando ali no chão, impelido pelos 

desejos da carne. Ele se masturba lembrando de Ana - dia a dia, o sexo 

surge como uma fuga - desesperado. Os dilemas de André afloram 

durante a narrativa fílmica, rediscutindo os problemas presentes no 

texto literário, entre eles, o do pertencimento e a reconstrução do eu, 

numa intensidade efervescente atribuída ao personagem pelo ator 

Selton Melo. 

Nessa medida, o cenário construído numa fazenda, no estado de 

Minas Gerais, permite uma imersão dos atores ao ambiente campesi-

no, compartilhando uma atmosfera rural cujos hábitos são adotados 

por todos os envolvidos na dramaturgia para que a realidade fosse 

transferida para a tela, mesmo numa atuação mais silenciosa como a 

de Caio Blat, que interpreta Lula - o irmão mais novo. Numa entrega 

completa, o trabalho dos diretores se vale de vários tipos de artifí-

cios para trazer à tona as angústias de André, a fraqueza de Pedro, 

a sensualidade de Ana, a mansidão dos demais irmãos e irmãs, a 

benevolência da mãe, sempre numa posição servil, seguindo uma 

posição bem definida à mesa dos sermões, coordenada pelo patriarca 

com os prediletos à direita e à esquerda o galho fraco que carrega em 

si a protuberância mórbida (NASSAR, 1989).

O trânsito entre os sistemas de linguagens: da escrita à imagem

Os detalhes que perpassam a escrita do romance de Raduan Nas-

sar são notados no filme numa relação harmoniosa entre as imagens, 
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o som e a narração. O que implica dizer que no LavourArcaica, de Luiz 

Fernando Carvalho, a perspectiva da filmagem bem como as repre-

sentações (do corpo) presentes no filme, a fotografia, a construção 

dos planos de significação e os elementos, em sua maioria, ganham 

independência do texto literário, na medida em que estão voltados ao 

discurso cinematográfico no qual a linguagem não verbal faz parte. 

Nessas relações entre os textos semióticos é importante con-

siderar as transformações que ocorrem de um sistema para outro. 

Nos referimos, a priori¸ à escritura do texto literário como uma repre-

sentação sígnica, um sistema cuja estrutura ganha sentido por meio da 

articulação de elementos que se combinam semântico e sintaticamente, 

posto que os signos de uma língua se encarregam do significado semio-

lógico (BARTHES, 1971). O que implica dizer que a composição desse 

mundo de significados ocorre por meio da construção de imagens e 

resulta de uma relação na e pela linguagem. Ao observarmos a nar-

rativa do romance, percebemos que através da escrita os significantes 

ganham forma, como se vê no excerto do Lavoura Arcaica,

Os olhos no teto, a nudez dentro do quarto; róseo, azul ou 

violáceo, o quarto é inviolável; o quarto é individual, é um 

mundo, quarto catedral, onde, nos intervalos da angústia, se 

colhe, de um áspero caule, na palma da mão, a rosa branca 

do desespero, pois entre os objetos que o quarto consagra 

estão primeiro os objetos do corpo; [...] eu estava deitado 

no assoalho do meu quarto, numa velha pensão interiorana, 

quando meu irmão chegou para meu levar de volta; [...] 

minha cabeça rolava entorpecida [...] o ruído das batidas 

na porta, aconchegava-se despojado de sentido [...] não me 

perturbava a doce embriaguez, nem minha sonolência,[...]; 

meus olhos depois viram a maçaneta que girava, [...]; mas 

ela em movimento se esquecia na retina como um objeto 

sem vida, um som sem vibração, ou um sopro escuro no 

porão da memória;  (NASSAR, 1989, p.7).

Lavoura Arcaica: o trânsito da literatura ao cinema
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A prosa poética, ritmada, apresenta-se de maneira apurada na 

construção das imagens que se estruturam durante as rememora-

ções do protagonista. Deitado no chão do quarto de pensão, isolado 

da família, define a cor do seu mundo: “róseo, azul ou violáceo”. 

Ali, no refúgio inviolável, essas cores suaves se contrastam com 

seu desespero; sem planos, André encontra-se no limbo. Os planos 

traçados quando vivia na fazenda, sujeito às normas do pai, se per-

deram da mesma forma que ele no vazio do quarto. A realização 

desses sentidos é possível à medida que há uma experiência com a 

linguagem, o que corrobora com o pensamento de Barthes (1971, p. 

12) ao afirmar: “se torna difícil conceber um mundo de significados 

senão o da linguagem”. 

O “quarto catedral” pode ser associado ao desejo cultivado por 

André, ainda na fazenda, de fundar uma igreja particular na qual en-

traria despido com os pés descalços. É desse modo que ele se encontra 

naquele espaço: nu, “pois entre os objetos que o quarto consagra estão 

primeiro os objetos do corpo; [...]” (NASSAR, 1989, p.7). A igreja, a cate-

dral, seriam as metáforas da consagração do corpo (desnudo), que luta 

diariamente contra a rejeição do amor de Ana. André acredita ser esse 

desejo incestuoso pela irmã uma espécie de milagre divino da carne, 

que serve tanto como descarga de sua libido, quanto como afronta a 

tudo que o opressivo pai construiu e valorizou em toda a vida.

Regida com lirismo e maestria, a narrativa do Lavoura Arcaica 

envolve por meio de uma “linguagem consciente, profunda” (BAR-

THES, 2004, p. 118), revelada na escrita. A essa perspectiva, confe-

rimos que “[...] a forma literária pode provocar [...] os sentimentos 

existenciais que estão ligados ao fundo de qualquer objeto: sentido 

insólito, familiaridade, repugnância, complacência, uso, assassínio” 

(BARTHES, 2004, p. 118). Essa escrita provocadora nos move a outros 

sistemas que ressignificam o texto literário, quer traduzindo-o, quer 

convertendo-o em um novo sistema de linguagem. É o que ocorre no 
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cinema que, em muitos casos, converte a palavra escrita em imagem, 

formando um novo signo. 

Sem esvaziar o texto literário, a “substância visual”, de acordo 

com Barthes (1971, p. 12), “confirma suas significações ao fazer-se 

repetir por uma mensagem linguística [...] de modo que mais ou me-

nos uma parte da mensagem icônica está numa relação estrutural de 

redundância ou revezamento com o sistema de língua”. Esse diálogo 

entre a literatura e o cinema ocorre de maneira harmoniosa, à medida 

que o roteirista estabelece uma proximidade com o romance. Sobre 

essa questão podemos constatar um processo de interação em que, 

segundo Plaza (2013, p.12) “[...] as aproximações, integrações, fusões 

e re-fluxos interlinguagens dizem respeito às relações tradutoras 

intersemióticas [...]”. 

Nesse sentido, o filme dirigido por Luiz Fernando Carvalho 

transmite a aura peculiar do romance, captando o turbilhão de sen-

sações que envolve a personagem central naquele instante no quarto 

da pensão, cenário que protagoniza as rememorações de André. A 

nudez é destacada de maneira poética durante a descrição do quarto 

e a penugem do corpo. Desse modo, a luz que incide sobre o quarto 

e a sonorização são alguns dos recursos que movem o início do 

filme, numa cena longa impulsionada pelo barulho da locomotiva 

enquanto André se masturba no chão do quarto. Convulsionando, 

com “o áspero caule, na palma da mão”, o ato de masturbação de 

André acelera ao som do movimento do trem. Segundo Stam (2003) 

o som é um dos recursos essenciais de um filme, contudo, ainda há 

[...] uma visão convencional do som como um mero aces-

sório ou suplemento da imagem. [...] A metalinguagem 

crítica usada para falar sobre o cinema, da mesma forma, 

mostra-se mais preparada para dar conta de questões como 

os raccords de olhar e a montagem em ponto de vista do que 

sobre o som (STAM, 2003, p. 238).

Lavoura Arcaica: o trânsito da literatura ao cinema
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Embora o estudo do cinema destaque os fenômenos visuais, per-

cebemos que no LavourArcaica, de Carvalho, o som é um dos artifícios 

importantes para a composição da narrativa. Desse modo, o ritmo das 

palavras do texto literário, é transposto por meio da sonorização que 

aos poucos ganha intensidade, assim como o gozo do filho pródigo, 

dando margem a um turbilhão de sensações que se fundem agora 

na linguagem não-verbal, confirmando que o filme não se dá apenas 

com o uso de imagens e palavras. O formato audiovisual valoriza 

as passagens da escrita do romance e as cenas da narrativa literária 

dão vida ao novo signo. E como diz Barthes (2004, p. 149-152) essa 

“mistura dos gêneros e das palavras permitiu preservar o essencial 

da linguagem clássica [...]. O labor da forma constitui um signo e a 

propriedade da corporação”. 

Essa combinação de elementos na montagem do filme movi-

menta ainda mais as palavras do texto literário. Na cena inicial, 

por exemplo, vemos distorções das imagens, uma espécie de 

artifício usado pelo diretor de fotografia, Walter Carvalho, o que 

relembram às telas maneiristas. O corpo é destacado numa profu-

são de sensações que, quando passa à tela as cenas fundam novas 

percepções no leitor / expectador, conferindo que a “linguagem 

cinematográfica é mais que uma lista ou dicionário de potenciais 

para abstração, logo inclui todas as possibilidades das imagens 

sem adornos e da cena não montada” (ANDREW, 2002, p. 122). 

Filtros ou saturação são notados toda vez que André (Selton 

Melo) aparece, sempre após os influxos de memórias, resultando 

assim num choque visual. Esse efeito realista constituído no cinema, 

sobretudo, pela imagem, pelo movimento resultante da composição 

dos elementos, da montagem, proclama uma continuidade que se 

refere a consistência das ações; e, de acordo com Xavier (2014, p. 

79), se dá também “ao nível da percepção visual, que trata do de-
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senvolvimento contínuo da imagem sem cortes”. Nesse sentido, é 

possível pensar o texto fílmico como um conjunto organizado de 

planos, cujos procedimentos têm como objetivo impor aos especta-

dores uma interpretação do acontecimento representado, mostrando 

que o cinema é uma revelação do mundo ao homem (BAZIN, 1991).

Essa aproximação com a realidade do texto, não significa dizer 

que a tradução tenha de ser plenamente fiel ao original, pois, mesmo 

“o processo pretendidamente mimético” mostra-se diferente, como 

diz Plaza (2013, p. 33), a representação “[...] da coisa ‘tal como ela é’ 

é mimese mediada pelo código. Quer dizer, a similaridade já contém 

seu tom diferenciador”. Na tela cinematográfica, o verbal é confi-

gurado em impressões audiovisuais, a exemplo disso, os recursos 

utilizados para exibir o fluxo de consciência do narrador-personagem 

na reprodução da temporalidade da narrativa romanesca, necessitam 

ser combinados numa justaposição de flashes que recuperam o pas-

sado da narrativa. Pois, como na literatura o tempo é caracterizado 

através do sistema verbal, organizado na escrita de modo articulado, 

no cinema as imagens são recursos revestidos pelos mecanismos de 

interação não verbal numa articulação entre o arcaico e o moderno.

Essa conjunção de mecanismos visuais é visualizada em diversas 

nuances, por exemplo, no decorrer da cena inicial a marca escura da 

fotografia toda vez que André entra em cena, conflitua-se com uma 

certa claridade na chegada de Pedro (Leonardo Medeiros) ao quarto de 

pensão, sentimos logo o choque na imagem. Desse modo, outros artifícios 

são notados quando as lembranças de André são traduzidas para a tela, 

surgindo como flashes passando a conduzir o tempo dos acontecimentos. 

Esses influxos da memória, revelam suas tardes adolescentes na fazenda

Na modorra das tardes vadias na fazenda, era num sítio 

lá do bosque que eu escapava aos olhos apreensivos da 

família; amainava a febre dos meus pés na terra úmida, 

cobria meu corpo de folhas e, deitado à sobra, eu dormia 
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na postura quieta de uma planta enferma vergada ao peso 

de um botão vermelho; não eram duendes aqueles troncos 

todos ao meu redor, velando em silêncio e cheios de pa-

ciência meu sono adolescente? (NASSAR, 1989, p. 11-12).

No filme, a imagem pueril de André coberto de folhas secas 

transmite a harmonia daqueles momentos em que se refugiava no 

bosque. A luz que incide sobre essa cena contrasta com a luz opaca e 

turva de suas aparições no quarto da pensão, entregue à escuridão, ao 

vinho, a sua sorte. Ao voltar o olhar àquilo que viveu os fragmentos 

das lembranças vão surgindo e neles vemos André, ainda criança pelos 

campos da fazenda, livre como as pombas no farfalhar dos voos. Os pés 

descalços cobertos pelas folhas, amainados, representam a suavidade 

da criança, livre de qualquer conflito. A combinação dos elementos na 

montagem desta cena opõe-se aos da inicial, uma variação que permite 

acompanhar a memória da narrativa literária, ao trabalhar as nuances 

e sutilezas da obra através dos métodos distintos de narrar. 

Desta sorte, o trabalho do cinema deve ser bem pensado para que 

haja uma fluidez, pode também intensificar ou diminuir o aspecto do 

romance, mesmo que não seja necessário a tradução se fazer literal, 

mas que possa refletir os conteúdos presentes no original. Assim, a 

inocência presente na passagem em evidência ganha um destaque 

especial nessa relação com o signo literário, conferindo que a adesão 

aos processos tecnológicos, midiáticos, ocorre para contribuir com a 

difusão da arte. Como diz Plaza (2013, p. 13), “no movimento constante 

de superposição de tecnologias sobre tecnologias, temos vários efeitos, 

sendo um deles a hibridização de meios, códigos e linguagens que 

se justapõem e combinam, produzindo a Intermídia e Multimídia.”  

As passagens seguem dando destaque ao núcleo infantil com 

imagens que compõe outras belas metáforas visuais, pensadas 

por meio da fotografia que, no dizer de Barthes (1984, p. 14), está 
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“lastreada com a contingência de que ela é o envoltório transparente 

e leve”. Desta feita, a cena do protagonista montando uma armadilha 

para prender uma pomba branca, forma um paralelismo com a visão de 

André jovem, num jogo de sedução que sugere o encontro sexual com a 

irmã. A fotografia traduz toda a sugestão presente na metáfora literária: 

[...] eu me lembrei das pombas da minha infância, [...] a 

pomba ressabiada e arisca que media com desconfiança 

seus avanços, o bico minucioso e preciso bicando e recu-

ando ponto por ponto, mas avançando sempre no caminho 

tramado dos grãos de milho, e eu espreitava e aguardava, 

porque existe o tempo de aguardar e o tempo de ser ágil 

[...], e acompanhava [...] as cruzetas deformadas e graciosas, 

impressas nos seus recuos e nos seus avanços pelos pés ma-

cios no chão da terra; [...] e minhas mãos já eram um ninho, 

e era então um estremecimento que eu apertava entre elas 

[...] (NASSAR, 1989, p. 95-96).

Essa passagem, constitui na tela uma das mais belas metáforas 

visuais da narrativa fílmica, formando um paralelo com os desejos 

sexuais de André por Ana, numa imagem sensual que nos remete a 

essa temática no romance. O prazer incestuoso é um dos principais 

motivos da fuga, da desintegração do eu; a paixão desmedida do 

protagonista revela-se, com o tempo e, como símbolo de sua própria 

natureza pessoal, de seus próprios impulsos. Outrossim, os flashes 

trazem à tona a visão embevecida da dança provocante de Ana (atriz 

Spoladore) com os pés descalços pisando a terra fofa, num gesto de 

comunhão com a natureza. Esse gesto ocorre de vários modos em 

ações paralelas com as citadas anteriormente quando mostram as 

imagens de André ainda criança tentando capturar uma pomba. 

Nesse ínterim, a dança de Ana se articula ao ato de masturbação do 

irmão, obcecado por ela. Tal como a ação sexual forte e compulsiva 

inicia é interrompida, de forma impetuosa, quando o som de um 

arado corta a terra, numa combinação adequada e decisiva com o ato. 
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Evidenciamos como as cenas do filme se assemelham as do texto 

literário. Luiz Fernando Carvalho comenta nos créditos do longa, 

que procurou usar diversas técnicas, entre essas adotou às do teatro, 

para atingir os efeitos desejados e atribuir à obra cinematográfica a 

importância necessária que o romance possui e fazer cada ator en-

carnar em seu personagem. Houve uma atenção em estabelecer essa 

proximidade, bem como o cuidado com a fotografia, pois como diz 

Barthes (1984, p. 13) ela “repete mecanicamente o que nunca mais 

poderá repetir-se existencialmente, reduzindo sempre o corpus a ne-

cessidade do corpo que vejo, ela é o Particular absoluto, a Contigência 

soberana, fosca [...]”. A fotografia tem uma relação com o tom poético 

na narrativa fílmica, o que se observa no detalhe das cenas como a 

da infância, a dança de Ana, e da passagem clássica dos jantares em 

família, em que o pai (interpretado por Raul Cortez) celebra os seus 

sermões, uma cena bem literal em relação a este excerto do romance:

Que rostos mais coalhados, nossos rostos adolescentes em 

volta daquela mesa: o pai à cabeceira, o relógio de parede 

às suas costas, cada palavra sua ponderada pelo pêndulo, e 

nada naqueles tempos nos distraindo tanto como os sinais 

graves marcando as horas [...]. 

Eram esses os nossos lugares à mesa na hora das refeições 

ou na hora dos sermões: O pai à cabeceira; à sua direita, por 

ordem de idade, vinham primeiro Pedro, seguido de Rosa, 

Zuleika e Huda; à sua esquerda vinha a mãe, em seguida 

eu, Ana e Lula, o caçula. O galho da direita era um desen-

volvimento espontâneo do tronco, desde as suas raízes. Já 

o da esquerda trazia o estigma de uma cicatriz, como se a 

mãe, que era por onde começava o segundo galho, fosse 

uma anomalia, uma protuberância mórbida, pela carga de 

afeto (NASSAR, 1989, p.51 e 154).

Esse excerto compõe a cena relembrada pelo filho pródigo du-

rante a conversa com o irmão e por meio da junção de ferramentas 
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da narrativa fílmica, sentimos o tom poético que dialoga com o texto 

original. A luz que incide sobre os rostos ao redor da mesa valoriza as 

expressões que são delineadas durante a narrativa do romance, esta-

belecendo um tom emocional ao acontecimento. Essa iluminação que 

ocorre de maneira natural é inerente à fotografia, por exemplo, quando 

o pai se pronuncia notamos o efeito de luz menos intenso, às vezes 

sombrio, tal como ocorre nas aparições de André após as reflexões 

somadas às cenas do passado. É como se a fotografia formasse agora 

um quadro arcaico, “fosco”, algo “Particular absoluto”, mas de uma 

“contigência soberana” (BARTHES, 1984). Outrossim, as nuances da 

cena de André rastejando-se, estendendo a mão para o irmão, Pedro, 

que está encolhido junto a parede são interrompidas pelo som do 

sino, que anuncia a ceia familiar. Em seguida, a imagem do relógio, a 

sonoridade do pêndulo que acompanha o discurso do pai à cabeceira 

da mesa durante as refeições, é praticamente fiel ao romance: 

O mundo das paixões é o mundo do desequilíbrio, é contra 

ele que devemos esticar o arame das nossas cercas, e com as 

farpas de tantas fiadas tecer um crivo estreito, e sobre este cri-

vo emaranhar uma sebe viva, cerrada e pujante, que divida e 

proteja a luz calma e clara da nossa casa (NASSAR, 1989, p. 54).

Em cada palavra dita o peso dos valores que reuniam a família: 

tempo, amor, paciência, terra, doutrina religiosa. Durante os jantares 

o pai dava seus rígidos sermões religiosos, entre os temas estavam a 

negação das paixões e a virtude do trabalho. O pai figura o patriar-

calismo, o sagrado, enquanto o filho (André) é a ruptura, o profano, 

opostos que são revelados numa ação dialogada com poeticidade. 

Em nota, Eugênio Bucci fala ao Jornal do Brasil, em novembro de 

2001, disse: “[...] O que fascina não é só um personagem que se 

rebela contra um ‘pai’. É a própria língua que se rasga da tradição 

[...]”. Esses aspectos trabalhados com realidade e intensidade na 

tradução intersemiótica, permitem ativarmos novos sentidos sobre 

as problematizações e sobre os valores impressos no texto de Nassar.
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Para Deleuze (1983), o cinema é em si um instrumento filosófico, 

um gerador de conceitos que traduz o pensamento em termos audio-

visuais, não em linguagem, mas em blocos de movimento e duração. 

No cinema o pensamento exerce um movimento e encontra a ima-

gem em movimento. Nesse sentido, os fluxos da memória de André 

formam blocos com duração e movimento nos espaços da narrativa 

fílmica, é assim que o narrador-personagem conduz a história da fa-

mília. À proporção que a ação é desenvolvida ele dá lugar a voz-over, 

um elemento diferente da voz do ator que interpreta o protagonista. 

Luiz Fernando Carvalho se vale desse recurso diversas vezes, obser-

vamos que a cena da mesa dos jantares é um dos momentos em que 

a voz-over narra, quando isso ocorre há um encontro entre “a história 

e a narração”, como diz, Albuquerque (2012), 

[...] esta narração, que no filme geralmente se sobrepõe a pla-

nos fora da linearidade cronológia, aparece como comentário 

de situações cotidianas do passado na fazenda da família e 

funciona também como uma ligação com o “presente verda-

deiro”, uma indicação de que tudo que vemos é um passado 

anterior ao da intriga central (ALBUQUERQUE, 2012, p. 226).

Esses mecanismos reforçam as articulações entre os textos 

literário e fílmico, constituindo diálogos fortes e igualmente poéticos, 

como a explicação sobre a disposição dos membros de sua família à 

mesa: “O galho da direita era um desenvolvimento espontâneo do 

tronco, desde as raízes; já o da esquerda trazia o estigma de uma 

cicatriz, como se a mãe, que era por onde começava, fosse uma 

protuberância mórbida pela carga de afeto” (NASSAR, 1989, p. 154). 

A voz-over nos fazer acreditar que o tempo em que a narrativa está 

sendo executada é um tempo posterior aos acontecimentos, destaca 

Albuquerque (2012). Como André, no romance, faz uso de suas 

memórias para compor os eventos, não há uma linearidade, ou seja, 

a narrativa não se faz em uma sequência lógica. No filme, isso não 
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acontece de maneira diferente, por isso o diretor necessitou dispor 

de mecanismos distintos para que a tradução não perdesse a essência 

do romance. 

 Nesse sentido, destacamos que o filme LavourArcaica seria um 

eterno retorno ao texto literário, mas por outro lado é uma nova 

obra estimulada pelo romance, e que se faz por si própria. No texto 

fílmico essa jornada sensível feita por André até a sua infância é 

acompanhada pelos movimentos da câmera, cuja função também é 

a de narrar, não com palavras, mas com imagens. Destacamos um 

protagonista que assume uma versão às avessas do filho pródigo, 

fugindo dos ensinamentos punitivos do pai cujos valores estão 

associados ao tempo, a paciência, a família e a terra, aliados a uma 

doutrina cristã. Em recusa a esses valores, André decide fazer um 

novo trajeto e construir sua própria história. Assim, como pontuou 

Avellar (2007), Luiz Fernando Carvalho constrói uma obra na qual 

afirma se reconhecer no texto de Raduan Nassar, ou seja, procurou criar 

um filme dialógico que não nega a sua fonte, ao contrário, avizinha-se 

dela, mesmo que de maneira sutil.

Considerações finais 

O filme homônimo dirigido por Carvalho apresenta uma 

narrativa, que se aproxima dos aspectos que perpassam o texto 

literário em sua intensidade pretensiosamente dramática e lírica. 

Para entender as aproximações, nesse trânsito da literatura ao 

cinema, o presente trabalho analisou o processo de tradução da 

escrita para a tela fílmica, sobretudo, no que confere a seleção do 

texto literário para compor a cena inicial (a de André no quarto de 

pensão) que impulsiona a narrativa do filme. Assim, sem linearidade, 

todos os acontecimentos são narrados a partir das rememorações 

do protagonista, as peças são montadas aos poucos e reintegradas 

numa harmonia entre o cenário, luz, som e o movimento da câmera, 
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promovendo um aspecto de realidade à narrativa do filme. Por meio 

de um diálogo apurado com o romance de Nassar, o diretor consegue 

transpor para a tela a força dramática e lírica do Lavoura Arcaica, 

reverberada no refúgio de André, no quarto individual.
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Vontade de poder, volúpia da 
submissão: corpo e palavra em
Um copo de cólera1

Estevão Azevedo*

Introdução

Palavra frágil

“Supondo que a verdade seja uma mulher”2.  A partir dessa 

analogia que abre o prólogo de Além do bem e do mal, Nietzsche dis-

corre sobre como a cobiçada “dama” não se deixou conquistar pelos 

filósofos dogmáticos e seus meios inábeis e impróprios. A exposição 

dos muitos obstáculos à corte dessa figura tão desejada na história 

do pensamento ocidental vai culminar numa importante inflexão: 

“Reconhecer a inverdade como condição da vida: isto significa, sem 

dúvida, enfrentar de maneira perigosa os habituais sentimentos de 

valor; e uma filosofia que se atreve a fazê-lo se coloca, apenas por 

isto, além do bem e do mal”3.  

Raduan Nassar, sempre avesso a declarar preferências literárias, 

filosóficas ou políticas, afirmou na década de 1980 em uma de suas 

entrevistas que a obra do alemão era uma de suas poucas leituras 

1 Este texto é parte da dissertação “O corpo erótico das palavras: um estudo da obra 
de Raduan Nassar”, fruto de mestrado realizado no Departamento de Literatura 
Brasileira da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 
de São Paulo em 2015. 

2 NIETZSCHE, 2013, p. 7. 

3 Id. ibid., p. 11 
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frequentes. O romancista listou o filósofo entre os autores que re-

forçavam sua formação e o auxiliavam a adestrar-se “numa postura 

diante do mundo”: a “de que se pode pensar com a própria cabeça, 

independente dos juízes de autoridade”4.  

Em Um copo de cólera, ao descrever o comportamento da mulher 

com quem trava uma virulenta disputa verbal, o narrador afirma sus-

peitar que nela convivam “a vontade de poder misturada à volúpia da 

submissão” (p. 68). Para compor o primeiro elemento dessa fórmula, 

ele se apropria da expressão que dá nome a um dos principais temas 

da filosofia nietzschiana: a “vontade de poder” (ou de “potência”, 

conforme a tradução) seria a multiplicidade de forças que só podem 

existir em oposição umas às outras e lutam por ampliar mais e mais 

seu espaço de dominação. Tudo no mundo e na vida, do inorgânico 

ao orgânico, seria redutível a esse impulso. 

Defensor dos falsos juízos por sua capacidade de denunciar fic-

ções lógicas, o filósofo alemão estabelece, nessa doutrina, um único 

critério para atribuição daquilo que ele entenderia por verdadeiro: 

o incremento do sentimento de poder5.  Uma interpretação seria 

então mais verdadeira quanto mais favorecesse a imposição de uma 

vontade sobre outra. 

A analogia de Nietzsche, que no prólogo parece ter apenas um 

fim espirituoso, integra-se à doutrina e ganha outro peso quando, 

muitas páginas adiante, ele dedica o virtuosismo mordaz até então 

voltado à demolição de dogmas filosóficos e morais ao que seria para 

ele a “mulher em si”:

Que a mulher ouse avançar quando já não se quer nem se 

cultiva o que há de amedrontador no homem, mais preci-

samente o homem no homem, é algo de se esperar e também 

4 STEEN, 1982, p. 104. 

5 NIETZSCHE, 2008, aforismo 534, p. 281, grifos do autor. 
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de compreender; o que dificilmente se compreende é que 

por isso mesmo a mulher – degenera6.  

 As invectivas do filósofo têm como alvo a entrada da mulher nos 

até então restritos campos da razão, sob pena de perda das caracterís-

ticas que constituíam suas principais armas na batalha de vontades 

que é a vida: a “reserva e uma sutil, astuta submissão”, “sua inocência

no egoísmo”, “o caráter inapreensível, vasto, errante de seus desejos 

e virtudes”7.  Contra a igualdade entre os sexos, artificialmente cons-

truída e causa de degeneração, sua filosofia vai defender, de acordo 

com sua orientação habitual, a tensão, o conflito, o choque. 

Como no prólogo de Nietzsche, também em Um copo de cólera 

há uma associação entre a verdade – no sentido de valor contrário 

à existência de perspectivas conflitantes e de mesma validade – e a 

figura da mulher. Na novela, o vínculo é criado por um narrador que 

exalta o fingimento e pretende estar alheio – além do bem e do mal 

– a qualquer julgamento. Daí a reclamação da “arrogante racionali-

dade” (p. 42) da amante. O confronto da novela faz lembrar ainda, 

em certa medida, à contraposição dos impulsos que em O nascimento 

da tragédia o filósofo denomina dionisíacos e apolíneos – aqueles, 

relacionados ao irracional, à embriaguez, à dissolução dos limites e 

ao excesso; esses, às formas, às medidas, às figuras bem delineadas 

e aos conceitos.

A verdade como valor é um dos principais alvos contra os quais 

se lança o narrador de Um copo de cólera. É aquilo que ele procura 

destruir e, paradoxalmente, ao mesmo tempo alcançar por meio da 

reminiscência. A obra de Raduan Nassar encena, de variadas manei-

ras, a impossibilidade da convicção perante a pletora de possibilida-

6 Id. ibid., aforismo 239, p. 129 

7 Id. ibid., pp. 129-31. 
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des da palavra. Em geral, o embate entre seus personagens-ideólogos8  

ganha em complexidade quando um dos disputantes é também o dono 

da voz, e é ao redor do apego ao privilégio de transmitir sua visão única 

dos fatos que vai circular esta análise. 

Em textos como esse, o narrador nassariano parece demolir todo 

e qualquer edifício da verdade, porém raramente cede a palavra ao 

outro e, mesmo quando aparenta desconstruir suas próprias asser-

ções, não o faz se valendo do discurso alheio. Seria o caso de se afirmar 

que ele não abre espaço para o diálogo, no sentido estrito? Postura 

paradoxal, pois por vezes parece vesti-lo com o manto da autoridade 

que ele, o detentor da palavra, tanto contesta. Nesse caso, teríamos 

um narrador ao qual se poderia atribuir a alcunha de autoritário. 

Nessa tensão entre uma apologia da destruição irrestrita e a 

defesa feroz da própria fala, reside uma afirmação categórica da 

virilidade do narrador, que é, na maior parte das vezes, realizada de 

forma violenta. Se isso acontece, talvez seja porque se trata, quase 

sempre, de uma virilidade à beira de um colapso e, se assim o for, 

potencializada tanto pela intensidade quanto pela precariedade.

Em Um copo de cólera, o distanciamento mantido pela força tem 

um viés erótico, pois há um gozo na manutenção do privilégio da 

narração (daí a descrição da mulher com “o corpo torcido, a cabeça 

jogada de lado, os cabelos turvos, transtornados, fruindo, quase até 

o orgasmo, o drama sensual da própria postura” (p. 69) no momento 

da dominação). Essa hipótese ganha fôlego quando nos lembramos 

de que os confrontos entre o feminino e o masculino compõem um 

dos eixos da ficção de Nassar, não raro fortemente erotizada. Seria 

questão de se interrogar esse erotismo viril em Um copo de cólera para 

tentar perceber quais são as formas pelas quais ele se sustenta. 

8 “O herói dostoievskiano não é apenas um discurso sobre si mesmo e sobre seu 
ambiente imediato, mas também um discurso sobre o mundo: ele não é apenas um 
ser consciente, é um ideólogo”. BAKHTIN, 2013, p. 87. 
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Associar a verdade dogmática à mulher significa, para o nar-

rador, dotar esse inimigo conceitual de um corpo material, apto 

portanto a estabelecer relações tanto de poder quanto de prazer:

“tipos como você babam por uma bota, tipos como você 

babam por uma pata” eu disse dispondo com perfeito equi-

líbrio a ambivalência da minha suspeição – a vontade de poder 

misturada à volúpia da submissão (p. 68, grifos nossos)

A ambivalência mais aparente é a que ele explicita recorrendo 

a um paralelismo com coincidências sonora e sintática: “vontade de 

poder” e “volúpia de submissão”. Misturada a uma força oposta, da 

qual depende para afirmar a própria, o narrador reconhece na mulher 

isto que Nietzsche descreve como “um gozo enorme, imensíssimo, no 

sofrimento próprio, no fazer sofrer a si próprio”. Sendo a submissão 

também um ato de vontade, sua volúpia, nos termos do filósofo, 

adviria da manifestação da própria crueldade, que se voltaria nesse 

instante contra si. Nisso Nietzsche coincide com Freud quando ele, 

a partir da análise de seus pacientes, infere que o masoquismo é um 

sadismo voltado contra o próprio Eu9.  

O verbo dispor remete à dispositio, organização dos argumentos 

do discurso na retórica. O perfeito equilíbrio a que o narrador se refere 

pode ser lido como equilíbrio emocional e controle nos momentos 

que antecedem o auge da discussão e a violência física, mas também 

como equilíbrio na construção do texto, comprovada por outro pa-

ralelismo, o das orações cuja única variação são os substantivos de 

mesmo número de letras e de sons semelhantes (paranomásia em 

bota e pata), e que também remetem à ambivalência entre domina-

ção e sujeição. A submissão à bota, calçado das forças de Estado que 

detêm o monopólio do uso da força numa ordem baseada, segundo 

o narrador, indevidamente numa “razão asséptica” (p. 68), convive 

9 “Os instintos e seus destinos”, 2010, p. 65, e também “Batem numa criança”, 2010, 
p. 314, “O problema econômico do masoquismo”, 2011, p. 194. 
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com a submissão à pata, parte da anatomia animal, do âmbito por-

tanto da força bruta e da “lei da selva” (p. 62), expressão da amante.

Além dessas ambivalências, sobressai da construção uma ou-

tra, a da própria literatura: linguagem cujos elementos são também 

linguagem e já têm significado quando o escritor deles se serve. É por 

conta desse deslizamento entre sistemas que

a ideia de literatura (ou de outros temas que dependem 

dela) não é a mensagem que se recebe [...] o que se conso-

me são as unidades, as relações, em suma, as palavras e a 

sintaxe do primeiro sistema [...]; e, no entanto, o ser desse 

discurso que se lê (seu “real”) é mesmo a literatura, e não a 

anedota que ele nos transmite; em suma, aqui, é o sistema 

parasita que é o principal, pois ele detém a última inteligibi-

lidade do conjunto: por outras palavras, é ele que é o “real”. 

Essa espécie de inversão astuciosa das funções explica as 

ambiguidades bem conhecidas do discurso literário: é um 

discurso no qual se acredita sem acreditar, pois o ato de 

leitura se funda num torniquete incessante entre dois sis-

temas: vejam minhas palavras, sou linguagem; vejam meu 

sentido, sou literatura10.  

A literatura é fruto, portanto, da “inversão astuciosa das fun-

ções”, e por isso reúne em si elementos díspares, especialmente aquela 

que não se pauta por ideais de clareza e de ordem ou, mais ainda, 

ergue-se contra eles. Assim como o texto criado pelo narrador de Um 

copo de cólera, que também opera por reversão e inversão de funções 

e, a respeito de suas próprias suposições, conclui: “não era isso e nem 

o seu contrário” (p. 34). Se tudo pode ser dito, se tudo tem o mesmo 

peso, se é possível afirmar algo e o seu oposto, nada precisa ser dito, 

nada deve ser dito, não há sentido em dizê-lo. Para demonstrá-lo, 

porém, é necessário dizer sempre mais, como se na fragilidade da 

10 BARTHES, 2009, pp. 170-1. 
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palavra residisse sua necessidade. “Quando estou fraco, então é que 

sou forte” (2 Coríntios 12:10), parece afirmar o verbo servindo-se da 

célebre fórmula do apóstolo Paulo de Tarso. A recusa da política, 

da história, da memória coletiva por meio do isolamento e da indi-

ferença é também a recusa da narração compartilhada, outro modo 

de manifestação desse protagonismo verborrágico em que o ato de 

seguir dizendo é mais importante que o que se diz.

Espelho detrator

Como em todos os textos ficcionais de Nassar exceto “Menina a 

caminho” e “Aí pelas três da tarde”, em Um copo de cólera o persona-

gem principal masculino é o dono da voz narrativa. Se na novela como 

na maior parte de seus textos o conflito entre os sexos tem tamanha 

relevância, talvez seja interessante verificar de que maneira esse 

embate restitui ao narrador em xeque traços dos quais ele necessita. 

Ou, para ser mais preciso, como a mulher fornece a esse homem um 

retrato de si a partir do qual, por meio do discurso, ele pode erotizar 

outra vez seu corpo: “é incrível como você vive se espelhicizando no 

que diz” (p. 49), ela diagnostica, com acerto.

A fábula é bastante simples: o chacareiro chega à sua proprie-

dade rural, em que a mulher o espera. Eles quase não conversam. À 

noite, enquanto ela se banha, ele devaneia sobre as relações sexuais 

que tiveram no passado. De manhã bem cedo, ambos levantam-se, 

tomam café e, logo em seguida, sob o olhar do casal de empregados, 

iniciam uma discussão virulenta que se estende pelas muitas páginas 

do maior capítulo do livro, “O esporro”. No curto e último capítulo, 

intitulado, como o primeiro, “A chegada”, a mulher curiosamente 

assume a narração e relata seu retorno ao sítio, num momento pro-

vavelmente posterior ao da disputa.

À mulher incomoda o fato de o chacareiro permanecer em posição 

intermediária e ambígua: “você é incapaz, absolutamente incapaz de 
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ter opinião” (p. 66), ela diz. É esse o incômodo que está na base de sua 

reprimenda quando, para ofendê-lo, ela o chama de grisalho – mistura 

do preto e do branco. Nesse mesmo sentido, o chacareiro é, para ela, 

um “biscateiro graduado” (p. 45). Graduado, aqui usado como adjeti-

vo, em sua forma substantiva pode designar o ocupante de um cargo 

militar que não goza de suas vantagens (Houaiss). Assim, na ambígua 

expressão, que carrega um sentido de “potência impotente”, o adjetivo 

agrega aspectos de carreira e importância ao substantivo que os nega. 

Isso que a mulher vê como vício – as contradições e o relativismo –, o 

homem vai ver como virtude, por entender que ninguém é um “bloco 

monolítico” e que certos traços de qualquer personalidade “seriam antes 

características da situação” (p. 39).

O homem busca uma boa imagem de si na mulher, mas ela é, no 

início, um espelho detrator. O reflexo é invertido e a imagem traz o 

avesso do que o personagem gostaria de ver (“fascista”, “honorável 

mestre”, “bovino”, “falsário”, “bicha” e “broxa” são palavras com as 

quais ela se refere a ele). A imagem que ele espera obter não pode vir da 

confirmação da amante, isto é, por via direta. Só pode ser resultado da 

reversão de expectativas: a exasperação provocada pela opositora é que 

vai levar o homem a reencontrar a potência até então à beira do colapso. 

O que está em jogo então é a recusa dos contornos oferecidos 

pelo espelho deformante – recusa que tem aqui um papel produtor 

de sentidos – e a manifestação como violência física e discursiva da 

potência recuperada. A que serve essa vontade de potência?11  Talvez 

ao retorno a um tempo assim descrito pelo narrador:

tudo tão delimitado, tudo acontecendo num círculo de luz 

contraposto com rigor – sem áreas de penumbra – à zona 

11 Vontade que se manifesta também em outros pontos da obra de Nassar como na 
união de irmão e irmã em Lavoura arcaica ou na receita de abandono de todas as 
convenções e prescrição de uma loucura forjada em “Aí pelas três da tarde”, por 
exemplo. 
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escura dos pecados, sim-sim, não-não, vindo da parte do 

demônio toda mancha de imprecisão, era pois na infância 

(na minha), eu não tinha dúvidas, que se localizava o mundo 

das ideias, acabadas, perfeitas, incontestáveis (p. 80).

No tempo anterior aos interditos, paraíso de delimitações genuí-

nas e precisas, há uma possibilidade maior de domínio absoluto, uma 

vez que os papéis estão claramente definidos. O que em Nietzsche 

seria realizado no futuro por uma nova geração de filósofos – a su-

peração da “invenção platônica do puro espírito e do bem em si”, o 

“pior, mais persistente e perigoso dos erros”, que se metamorfoseara, 

ao longo da história, em cristianismo12  – para o chacareiro só pode 

remeter ao passado, a uma idade do ouro utópica que o personagem 

vai localizar na infância. Em mais uma reversão, o desenvolvimento 

natural da vontade, que deveria conduzir, na projeção otimista do 

filósofo, o pensamento a um novo tempo, é transformado pela fic-

ção em projeto fracassado. O diagnóstico do presente parece ser o 

mesmo, mas o resultado não poderia ser mais distinto: o narrador de 

Um copo de cólera, defensor ferrenho da contradição, da imaginação 

que “embaralha simultaneamente coisas díspares e insuspeitadas” 

(p. 17), deseja um retorno fugaz e provisório ao “mundo das ideias, 

acabadas, perfeitas, incontestáveis”.
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Obra completa, Raduan Nassar,
e as vozes insurgentes que ecoam
em seus textos*

Flávio Adriano Nantes 

Para Antonio Esteves, por seus justos e necessários apon-

taentos, está dedicado este texto que se há alguma beleza 

é por um conluio literário.

Supondo-se que todo homem seja portador de uma exigên-

cia ética, não há como estar de acordo com a dominação de 

uns sobre outros. Penso, como muitos, que seja possível 

imaginar caminhos diferentes para as relações entre indi-

víduos e entre povos, e penso mesmo que não existe nada 

mais belo e comovente do que perseguir utopias.

(Raduan Nassar, A corrente do esforço humano)

[...] eu tinha de gritar em furor que a minha loucura era 

mais sábia que a sabedoria do pai, que a minha enfermidade 

me era mais conforme que a saúde da família, que os meus 

remédios não foram jamais inscritos nos compêndios, mas 

que existia uma outra medicina (a minha!) [...].

(Raduan Nassar, Lavoura arcaica)

* A presente resenha sobre a Obra completa, de Raduan Nassar, foi publicada 
por primeira vez no site da Reitoria da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”, e, na sequência, por decisão dos responsáveis, surgiu a versão 
impressa na Revista Unespciência, n. 83, maio de 2017. Sai agora, para a Revista 
Rascunhos Culturais, com pequenas alterações estruturais, ademais de algumas 
informações e o acréscimo de uma epígrafe. 
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Nos últimos dias do passado 2016, observei uma série de queixas 

nas redes sociais e em lugares outros sobre as intempéries que se aba-

teram sobre o Brasil e outras sociedades ao redor do mundo: da prática 

política brasileira à morte de determinadas celebridades; da demissão 

de alguns profissionais midiáticos ao preço alto dos combustíveis; da 

Síria devastada ao assassinato de um jovem estudante por seu pai 

por se rebelar contra a “ordem” estabelecida. Há, no entanto, os que 

enxergam algumas alegrias em meio às trevas desse famigerado ano 

– aquelas alegrias difíceis, como nos fez saber Clarice Lispector, mas 

alegrias... No último mês de 2016, por exemplo, chegou até as minhas 

mãos a Obra completa, do escritor Raduan Nassar, livro de 462 pági-

nas, com foto do escritor (pelo fotógrafo e cineasta Klaus Mitteldorf), 

notas informativas elaboradas por Raduan para a primeira edição de 

Lavoura arcaica e Um copo de cólera, publicadas respectivamente pelas 

editoras José Olympio Editora e Livraria Cultura Editora, uma extensa 

fortuna crítica sobre a obra de Nassar: dissertações de mestrado, teses 

de doutoramento, ensaios, artigos, resenhas, entre outros, nas mais 

diferentes áreas do saber humanísticas.

O leitor que já conhece o romance Lavoura arcaica (1975), a novela 

Um copo de cólera (escrita em 1970 e publicada em 1978) e Menina 

a caminho (uma coletânea de contos escritos entre as décadas de 

1960/1970 e publicada somente em 1997), tem agora na Obra Com-

pleta o que o próprio autor designa como “Safrinha”: dois contos e 

um ensaio político-filosófico, intitulados respectivamente de O velho, 

Monsenhores e A corrente do esforço humano.

Não seria nenhuma novidade afirmar que os textos de Nassar, 

especificamente os três primeiros livros, estão na contra mão de um 

sistema arcaico e bastante petrificado que hierarquiza as relações 

entre determinados sujeitos. Dito de outro modo, essas relações de 

poder estabelecidas histórica, cultural e socialmente: pai e demais 

membros familiares; homem sobre a mulher e outros atores sociais 
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mais fragilizados; o forte que subjuga o mais fraco; a constante vio-

lência simbólica à qual muitos estão submetidos diuturnamente.

E como Nassar desestabiliza essas relações instituídas cujo po-

derio pertence apenas a um? André, personagem de Lavoura arcaica, 

desafia o patriarca da família, Iohána, demonstrando que outros 

discursos, além dos do pai, são possíveis; desmantela toda a estrutura 

familiar ao entregar-se à paixão incestuosa por Ana, sua irmã; põe a 

nu as angústias e dores de todos os membros da família – a começar 

pela mãe (personagem sem nome – apenas mãe –, indicando sua 

completa inexistência no que diz respeito a ter direito à voz que ecoe 

no interior da casa) até chegar a Lula, filho mais jovem – por estarem 

subjugados pelo pai. 

“Pedro, meu irmão, eram inconsistentes os sermões do 

pai”, eu disse de repente com a frivolidade de quem se 

rebela, sentindo por um instante, ainda que fugaz, sua mão 

ensaiando com aspereza o gesto de reprimenda, mas logo 

se retraindo calada e pressurosa, era a mão assustada da 

família saída da mesa dos sermões; que rostos mais coalha-

dos, nossos rostos adolescentes em volta daquela mesa [...] 

(NASSAR, 2016, p. 50-51).

O herói da narrativa denuncia, conforme se observa no excerto, esse 

pai opressor que assola os ombros de todos, com o discurso-sermão, tal 

como uma espécie de pedra sem polimento. A derrocada da família dá-se 

quando o patriarca descobre, por intermédio de Pedro, o irmão primogê-

nito, a relação incestuosa entre André e Ana; está é assassinada pelo pai 

com um alfanje, na tentativa última de preservar a família, eliminando 

o demônio do incesto de sua casa. Intento, no entanto, fracassado, pois 

ao tentar reestabelecer a ordem, acaba por arruiná-la definitivamente.

Em Um copo de cólera, quem ousa insurgir-se contra o poderio 

masculino ou fazer frente ao andocentrismo é a personagem feminina 

que vai até as últimas consequências na tentativa de se fazer ouvir, ter 
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direito à fala para r(existir) ante a personagem masculina. Homem e 

mulher mantêm um relacionamento sob algumas convenções acer-

tadas por ambos; isto não está explícito na novela, mas por efeito de 

sugestão – a constante presença da moça na casa do chacareiro – o 

leitor poderá deduzir os arranjos na relação entre eles. 

Um texto extremamente enxuto, mas de uma densidade exacerbada 

e excitante (no duplo sentido do termo), pois o casal relaciona-se sexu-

almente, conforme uma minuciosa descrição disposta no capítulo “Na 

cama” carregada de lirismo, imagens, metáforas. Após a trama sexual, 

advém uma discussão corriqueira sobre umas saúvas que destruíram a 

sebe da chácara da personagem masculina e o conflito aparentemente 

ordinário transformou-se numa guerra discursiva estrondosa entre os dois. 

O chacareiro começa a atacar a personagem feminina, evidenciando como 

nas relações de gênero, a mulher é um ser inferiorizado, objetado e abjeto.

A personagem feminina é ridicularizada em sua profissão: “[...] 

‘você aí, você aí’ eu disparei de supetão ‘você aí, sua jornalistinha de 

merda’ [...]” (NASSAR, 2016, p. 240); qualquer opinião que emita é 

extremamente execrada, pois o chacareiro acredita ser ela um sujeito 

idiotizado – uma mulher: “[...] ‘não é você que vai me ensinar como se 

trata um empregado’ [...]” (NASSAR, 2016, p. 236), ou ainda, “[...] ‘nunca 

te passou pela cabeça que tudo que você diz, e tudo que você vomita, é 

tudo coisa que você ouviu de orelhada [...]” (NASSAR, 2016, p. 243-44). 

O que endossa nosso pensamento sobre as relações de gênero 

– aqui precisamente violência de gênero – tem a ver com o que o 

homem-chacareiro pensa sobre a mulher como um ser inferiorizado: 

“[...] fui pr’uma área em que ela se gabava como femeazinha livre, é 

ali que eu a pegaria [...]” (NASSAR, 2016, p. 238), ademais: “[...] você 

só trepava como donzela, que sem minha alavanca você não é porra 

nenhuma, que eu tenho outra vida e outro peso [...]” (NASSAR, 2016, 

244). Nas palavras da personagem masculina, a mulher não é uma 

cidadã livre, tampouco pode circular democraticamente em todos os 
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espaços sociais; é sempre inferior ao homem, inclusive sexualmente, 

pois a personagem nassariana exalta seu falo em detrimento da prática 

sexual da mulher; esta, como se observa, não tem o mesmo valor do 

homem que detém outro valor e outra vida melhores que os da mulher.

Para além da relação entre as personagens, Um copo representa 

o modo fascista/opressor como o chacareiro conduz tudo em seu 

patriarcado-chácara:

[...] bastou dona Mariana abrir a boca pr’eu desembestar 

“eu já disse que o horário daqui é das seis às quatro, de-

pois disso eu não quero ver a senhora na casa, nem ele na 

minha frente, mas dentro desse horário eu não admito, a 

senhora está entendendo? e a senhora deve dizer isso ao 

seu marido, a senhora está me ouvindo” e o meu berro 

tinha força [...] que a dona Maria não sabia o que fazer [...] 

(NASSAR, 2016, 233).

É visível como o chacareiro exerce seu poderio não apenas em 

relação à mulher (seja pela violência simbólica, física, de gênero), mas 

também com os trabalhadores, sujeitos silenciados diante do patrão, 

da possibilidade de desemprego, da falta de moradia, etc. Daí que 

dona Maria e o marido submetem-se aos desmandos e aos pequenos 

poderes (Foucault) da personagem masculina que se comporta como 

um ditador em relação àquelas pessoas que estão ao seu entorno.

Em Menina a caminho, livro de contos, uns bastante extensos, 

outros menos e um de apenas uma lauda. Nesses textos literários, 

as personagens buscam respostas para suas vidas fatigadas e engo-

lidas pelos engendramentos sociais e os meandros da contingência; 

estão explicitamente a caminho, em busca de seus desejos e para tal, 

precisam enfrentar a sociedade e suas estruturas de poder. Nesse 

sentido, parece-me que cada conto é a representação de uma micro-

esfera da sociedade, onde as relações conflituosas entre as pessoas 

são evidentes.

Obra completa, de Raduan Nassar, e as vozes insurgentes que ecoam em seus textos



116

O conto de nome homônimo ao do livro narra a história de uma 

menina pobre, descalça, despenteada, suja – um corpo dissidente – 

que caminha pelas ruas de uma pequena cidade do interior e vivencia 

toda sorte de violência simbólica. Tem a missão de dar um recado 

de sua mãe ao dono do armazém, seu Américo, e ao fazê-lo: ‘“Puxa 

daqui, puxa já daqui, sua cadelinha encardida, já agora senão te enfio 

essa garrafa com fogo e tudo na bocetinha, e também na puta da tua 

mãe, e na puta daquela tua mãe...’” (NASSAR, 2016, p. 321).

Ao dar o recado da mãe a seu Américo, a protagonista do conto 

retorna para casa e presencia, entre todas as outras, a maior violência, 

a praticada por seu pai contra sua mãe que é severamente agredida 

com um chicote e xingamentos. No interior desses textos, os sujeitos 

ficcionais: Ana, de Lavoura; a personagem feminina, d’Um copo de 

cólera; mãe e filha, de Menina a caminho, são todos submetidos à 

violência masculina, ao patriarcado, onde o homem “recebe” poderes 

e privilégios sobre a mulher. Nessa perspectiva, quero pensar, então, 

num projeto est(ético) elaborado por Raduan Nassar que denuncia a 

violência contra a mulher, o proletário, o sujeito mais indefeso e mais 

frágil. Ademais, o escritor brasileiro dá voz a todos esses sujeitos, 

como uma forma de insurgência, que perturbam os ouvidos/sentidos 

do leitor que se permite ouvir os narradores nassarianos. 

Em Obra Completa, de Raduan Nassar, são acrescidos três 

textos até então inéditos no Brasil, que compõem a “Safrinha” (os 

contos: O velho, escrito em 1958, publicado na França em 1998, em 

Des nouvelles du Brésil, 1945-1998; Monsenhores, escrito em 1958, 

sem referência de onde e quando fora publicado pela primeira vez; 

“A corrente do esforço humano”, ensaio escrito em 1981, publicado 

na Alemanha em 1987, em Lateinamerikaner über Europa) e com a 

leitura, percebo de imediato a continuação de um projeto estético: o 

trabalho profundo com as palavras, as imagens mais engenhosas, a temática 

perturbadora, a vida precária de determinadas personagens, a densidade 
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enxuta que dão ao leitor a palavra exata/categórica, tal como já é sabido, 

por intermédio de seus textos anteriores.

Com o ensaio não é diferente. Há quem diga que o texto do intelectual 

se diverge do discurso do escritor, como se fosse possível desvencilhar um 

do outro. O ensaio de Nassar trata acerca da cultura brasileira e de como 

esta foi e continua subjugada pelos países hegemônicos e está atravessado 

por uma construção poético-literária que em muitos momentos titubeio se 

estou diante de um texto ensaístico ou literário.

N’O velho, o leitor, num primeiro momento, tem a impressão de se 

deparar com a vida prosaica de um casal de idosos, dono de uma pensão, 

mas ao seguir os passos do narrador, dá-se conta de que um mistério 

toma conta de toda a narrativa do qual ninguém tem acesso completo, 

mas pequenas pistas. Esse mistério está envolto a um advogado honesto e 

irrepreensível, hóspede na casa do casal, que trabalha na cidade e passa a 

receber chantagens não se sabe de quem nem por quê.

“Reconheço só pelo arranque o carro dos que estão à minha 

caça, não aceitam que eu contrarie seus interesses” diz de 

modo intempestivo o jovem coletor, a voz firme, fazendo-

-se ouvir excepcionalmente naquela mesa. “Não cedi a eles, 

quando se apresentavam como amigos, quando se apre-

sentavam como inimigos, não me vendi depois, quando se 

diziam realistas, tentam agora me difamar como inimigo. 

Se não me dobrar a essa chantagem, matam” diz o moço e 

se tranca (NASSAR, 2016, p. 376).

Tenho a impressão a partir desse excerto de estar diante de uma 

alegoria nacional – o Estado-nação e seu sistema operacional que ainda hoje é 

vigente: a sociedade encontra-se de algum modo acorrentada pelas práticas 

que engendram injustiças, desigualdades sociais, corrupção, eliminação 

dos sujeitos que não se enquadram. Para a filósofa Hannah Arendt (2011), 

não é possível, hoje, lutar contra as engrenagens do Estado; este tem a seu 

favor um arsenal bélico de alta destruição e esmagaria qualquer grupo 
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organizado que se insurgisse. Parece-me que o que resta é aceitação 

passiva dos desmandes à qual os cidadãos estão submetidos, tal qual 

faz o velho do texto de Raduan: “O velho suspende a investigação 

[...]” (NASSAR, 2016, p. 379). E: “O velho volta a sentar, descendo a 

mão espalmada pelo rosto, como se enxugasse o suor desde o alto 

da testa [...] Mole, distenso, fecha os olhos. “Farras” murmura, e 

adormece (NASSAR, 2016, p. 381). 

A personagem entende que seria uma perda de tempo se angustiar 

por algo que não pode resolver e se entrega ao embalo da vida corriquei-

ra ao se dar conta de que o jovem incorruptível, por efeito de sugestão, 

entrega-se à sedução da moça que está em conluio com os inimigos 

chantagistas. Diante disso, as últimas palavras do narrador: “O velho não 

se perturba, não perde a serenidade de agora. Nada no seu semblante 

revela aflição [...] Olha pro alto. O céu, como um fruto, está maduro. E 

há em tudo um clima silencioso de espera” (NASSAR, 2016, p 382-83).

Em Monsenhores, também há uma clima de mistério instaurado 

diante da ordinariedade cotidiana de uma dona de casa, dona Ermí-

nia, comadre de Luca e Lucila; esta amiga daquela desde os tempos 

do Curso Normal, dona de uma alegria contagiante e irreverente: 

“[...] foi então que sua imagem inteligente, petulante, desafiadora, 

me explodiu na memória, dizendo [...] naquele seu jeito exuberante, 

cheia de rebeldia, nós não passamos de umas fêmeas menstruadas 

[...]” (NASSAR, 2016, p. 397). O leitor, no entanto, ao adentrar a lei-

tura, percebe que o cotidiano pode ser surpreendentemente deses-

tabilizado pela irrupção de algo que não se espera ou, pelo menos, 

não se quer que aconteça.

Essa atmosfera de mistério não se parece à do conto anterior, 

pois não há algo a ser resolvido/solucionado. Embora o conto tenha 

apenas um parágrafo e as informações sejam dadas numa enxurrada 

verbal, a narradora-personagem-Ermínia faz uma série de digressões 

sobre sua vida: o marido, os filhos, as tarefas domésticas, o encontro 
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que teve com Lucila há menos de vinte dias, protelando assim, a 

informação sobre o que teria acontecido com sua amiga, causando 

no leitor um forte efeito de expectativa.

Nos momentos finais de Monsenhores, o espectador é surpreendido 

com a loucura de Lucila descrita por sua amiga nesses termos: “[...] fiquei 

olhando demoradamente pra ela na esperança de encontrar um ponto 

de luz naquele seu olhar embaçado que não me enxergava [...] tive o 

pressentimento de que Lucila tinha entrado num túnel de onde não sairia 

nunca mais, se entregando a um fim sem volta [...]” (NASSAR, 2016, p. 

397). A narradora, no entanto, já havia cifrado ao longo do conto algumas 

informações acerca do que supostamente aconteceria com a amiga, na 

ocasião em que se encontraram aproximadamente vinte dias antes: já se 

encontrava calada, triste, alheia a tudo. “[...] disse ‘Lucila!’, mas ela nem 

me olhava, o rosto de fazer pena, e sem mais deixou a cozinha [...] voltei 

a chamá-la, mas ela nem sequer ergueu os olhos, até que, daquele jeito 

desligada, saiu pra rua [...] e eu, só pensando naquela esquisitice [...]  

(NASSAR, 2016, p. 390).

A literatura nassariana mais que dar qualquer resposta põe uma 

série de perguntas que questiona o nosso ser alocado dentro de um espaço 

social e a maneira como este nos engendra: como é possível alguém em 

suas perfeitas faculdades físicas e mentais de repente entrar num surto de 

loucura? O que é possível fazer quando somos assolados por um quadro 

assim? E se de repente “eu” entrasse nesse mesmo túnel que Lucila, como 

uma maneira de sair à francesa dos engendramentos da vida cotidiana 

pela porta dos fundos da loucura?

O último texto de Raduan Nassar, em sua Obra Completa, o 

ensaio A corrente do esforço humano, trata, entre outros, de nosso 

frágil-pejorativo pensamento sobre nós mesmos. Frágil porque 

compramos, endossamos, aceitamos, difundimos ideias importadas 

sobre quem e como somos; pejorativo por acreditar que nossa 

cultura e os produtos que emergem dela (intelectuais ou materiais) 
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são infinitamente inferiores em relação aos provenientes de outras 

geografias: aquelas hegemônicas, mais precisamente a Europa. 

Acreditamos (e lamentavelmente a academia também) que somos um 

povo indefinido por nossa hibridez, mestiçagem, mistura de raças/

sangues e não nos atentamos que toda cultura é híbrida, logo, o povo 

alocado nela também o é: “[...] ainda hoje, apesar de mudanças de 

atitudes, brasileiros, inclusive letrados, continuam a interiorizar ideias 

colonialistas [...]” (NASSAR, 2016, p. 412). A essa falta de reflexão, 

eu diria de senso, que Nassar nos chama a atenção – o europeu, 

por exemplo, é tão miscigenado como os latino-americanos. Vide a 

mistura de sangue que os habitantes da Península Ibérica – nossos 

colonizadores – sofreram antes de se tornarem o que são. O dado 

interessante é que esses mesmos povos híbridos inventaram teorias 

acerca dos colonizados, inferiorizando-nos justamente por esse rasgo 

de miscigenação.

Sem a menor dúvida, os colonizadores europeus poderiam 

realizar sua “tarefa histórica” sem maiores rodeios – a ferro 

e fogo – como efetivamente fizeram. Coube porém a intelec-

tuais europeus, o que choca mas não surpreende, elaborar 

uma imagem dos povos que justificasse e legitimasse essa 

dominação, convertendo-a em “tarefa civilizatória” (NAS-

SAR, 2016, p. 410).

Essas proposições ensaísticas nassarianas dariam para jogar 

um pouco de luz sobre seus próprios textos literários. Nassar, ao se 

insurgir contra o poderio dos países hegemônicos e o pensamento 

deles que nos subjugam, nos colocam num espaço inferior, nos 

escravizam, ridicularizam nossa produção cultural, intelectual, 

industrial, faz com que suas personagens também se insurjam contra 

a “ordem” patriarcal severa, castradora, despótica perpetrada por 

Iohána, por exemplo, em Lavoura arcaica. 

Também é perceptível a crítica elaborada pelo escritor contra 
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o machismo, a violência de gênero, física, simbólica, a valoração do 

homem sobre a mulher, a androgenia, o andocentrismo, no qual as 

personagens do conto “Menina a caminho” (mãe e filha), personagem 

feminina, de Um copo de cólera, Ana, de Lavoura, estão submetidas.

Raduan Nassar ao longo de todos os seus textos (literários ou 

não) demonstra uma fidelidade à sua escrita num projeto est(ético) 

que está para além das convenções e paradigmas exigidas por certos 

setores da crítica literária vigente. Sua literatura desmascara a forma 

arbitrária como determinadas minorias ainda são tratadas na socieda-

de e, o que me parece muito preocupante, com o aval do Estado-nação. 

Nassar é o tipo de escritor que nos desestabiliza, nos desconforta, 

nos constrange, nos assusta, nos arroja para além de nossos muros 

sociais e nos proporciona um pensamento mais humanizado, onde 

é possível sentir a dor e escutar a voz do outro. Espero que outros 

textos apareçam e nos tomem de assalto para inclui-los a essa Obra 

(que, espero, não se) Completa.
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar por meio da literatura 
comparada a figura do diabo em algumas obras da literatura em diálogo com parte 
do texto bíblico. A partir desta análise será construída uma interpretação imagética 
do bem e do mal na personagem do diabo. Assim mostraremos como a sociedade 
concebe a figura do diabo e o modo como a literatura enquanto arte corrobora para as 
construções ideológicas do meio social. Como pressupostos teóricos este artigo trará 
autores como Carvalhal (2006), Brunel & Chevrel (2004) e Machado & Pageaux (1981). 
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ABSTRACT: This work pretendtoanalyzethroughliteraturecomparedthedevil 
figure in some literatureworks in dialogue with partofthebiblicaltext. 
Fromthisanalysiswillbebuiltanimageticinterpretationofgoodandevil in 
thedevil’scharacter. Sowe show howsocietyseesthedevil figure and as theliterature 
as artsupports for ideologicalconstructionsofthe social environment. As 
theoreticalassumptionsthisarticlebringauthorssuch as Carvalhal (2006), 
Brunel&Chevrel (2004) and Machado &Pageaux (1981).
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Introdução

A literatura enquanto recurso e ferramenta de reflexão da so-

ciedade se utiliza de elementos questionadores que podem construir 
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e desconstruir ideologias, assim, por vezes, foge daquilo na qual 

tem seu papel maior, que é o de transmitir por meio da leitura algo 

agradável. Apesar de sabermos que a literatura é ficção, mas que por 

vezes, confunde-se com a realidade (pelos leitores) e incorpora-se à 

vida das pessoas que fazem o irreal se transformar em “quase real”, 

daí atinge o grau estético desejado do verossímil.

Por essa razão, busca-se trazer para reflexão o uso da Literatura 

Comparada como elemento intermediador, isso acontece por uma in-

fluência da arte literária como outras formas de arte. Esta investigação 

literária utiliza-se como método de análise a literatura comparada para 

que assim se possa mostrar as várias figuras que são construídas nas 

obras literárias. Carvalhal (2006) nos dá um panorama do surgimento 

da literatura comparada e o seu método de investigação. Para o diá-

logo entre literatura, cultura e fé será utilizado o texto de Machado & 

Pageaux (1981), assim como Brunel & Chevrel (2004) na utilização da 

literatura comparada as outras artes. Como obras literárias a serem 

confrontadas temos O Diabo no Campanário de Poe, O Bom Diabo de 

Monteiro Lobato, A igreja do Diabo de Machado de Assis, Macário de 

Alvares de Azevedo, Fausto de Goethe, A Divina Comédia” de Dante 

e por fim os versículos 13-17 do capitulo 28 de Ezequiel, pertencente 

ao antigo testamento. Utilizaram-se todas essas obras com o intuito de 

dá construir uma visão interdisciplinar acerca das representações do 

diabo. Neste artigo não se pretende criar conceitos, mas se utilizar de 

obras diferentes épocas e literaturas para refletir as possiblidades de 

entendimento da figura ideológica para diferentes culturas. 

O método comparativo: um olhar

para as práticas de absorção do outro

Literatura comparada é um ramo da literatura que tem seu 

nascimento nas ciências naturais e nessa era usada para “comparar 

estruturas ou fenômenos”, mas ela realmente se consolida como um 
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método de investigação literária na França e é a partir de várias pu-

blicações de autores que ela começa a ganhar seu espaço dentro da 

literatura como uma disciplina que hoje é essencial para estudarmos 

as influências de uma ou mais literaturas ou até mesmo de outras 

áreas do conhecimento e da cultura.

Entender todo esse processo é útil para compreendermos por meio 

da comparação como que o “eu” absorve o outro, e isso num sentido 

literário, pois essa absorção da qual falamos é comparando as obras 

para ver como que a literatura é incorporada as práticas de vida para 

nos possibilitar uma visão acerca de como criamos nossos mundos 

míticos e como que a literatura é absorvida por outra para transformar;

Assim compreendida, a literatura comparada é uma forma 

específica de interrogar os textos literários na sua interação 

com outros textos, literários ou não, e outras formas de 

expressão cultural e artísticas. (CARVALHAL, 2006 p. 73).

Ou seja, comparando as nossas obras literárias e no caso dia-

logando com algo que está muito ligado ao social que é a bíblia se 

poderá observar como a figura do diabo é reconstruída no meio 

literário, mas também no social. A verdade é que a repetição, quan-

do acontece, sacode a poeira do texto anterior, atualiza-o, renova-o 

(por que não dizê-lo?) o reinventa (CARVALHAL 2006, p. 54). Ou 

seja, essa incorporação do outro possibilita uma nova criação, então 

o novo não deve ser compreendido como algo inédito, mas deve 

ser entendido como algo que muda com características próprias e 

na literatura, apropriar-se do outro é mostrar novas possibilidades.

 A comparação nos possibilita entender o processo de absorção 

ou contato que uma literatura tem com outra percebendo a influência 

que esta recebe, não só de uma obra, mas de várias outras formas da 

cultura em que está se encontra; “o processo de escrita é visto, então, 

como resultante também do processo de leitura de um corpus literário 

Bem ou mal? Um estudo comparado da figura do diabo no texto literário



128

anterior. O texto, portanto, é absorção e réplica a outro texto (ou vários 

outros)”. (CARVALHAL, 2006, p. 50), nesse caso cada obra recebe por 

meio da leitura a outros textos a influência e tornar-se uma réplica, 

mas não em um sentido de cópia, pois como citamos acima o texto se 

renova, demonstrando assim o seu ponto de partida que sempre é o 

outro, pois cada escritor ao longo de sua vida fez muitas leituras de 

autores diferentes e muitas das vezes se identificou com aquela escrita 

ou também fez várias leituras do próprio mundo que o cerca, mas deci-

diu apenas por uma visão acerca da coisa retratada e é nesses pedaços 

de diferentes leituras que podemos identificar os resquícios do outro 

que é um caminho da qual se pode compreender como se construiu 

determinada obra literária e quais as influências que esta recebeu, já 

que o inédito é algo considerado como que inexistente, tornando-se 

possível a renovação “desseeu” que foi absolvido pelo outro.

O diabo na história e na arte

A questão do demônio na história da humanidade vem desde 

que o homem começou a habitar neste planeta; 

Não há como precisar o surgimento do Diabo na cultura oci-

dental, embora algumas de suas características já haviam apa-

recido na época dos hebreus e também durante os períodos 

romano e gótico, quando o homem acreditava que existissem 

raças fabulosas nos confins da Terra. ( CARNEIRO, 2011, s/a)

O diabo não surge apenas como uma figura pertencente ao 

contexto cristão, aparece principalmente nos séculos de domínio da 

igreja católica, mas a questão demoníaca já aparece discutida na bíblia 

e sua representação simbólica constrói-se de forma mítica. 

Desde as sociedades mais antigas já tínhamos o demônio não 

como ele é conhecido pela visão bíblica como o ser que foi expulso 

do paraíso pela sua desobediência a Deus, mas sim um ser que estava 

ligado ao lado ruim de todos os seres humanos, principalmente aqueles 
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ligados aos atos mais repugnantes, pois consideram que estas coisas 

seriam algo provocado por seres que controlam os seres humanos 

para praticarem tais coisas, pois como seres frágeis os humanos seriam 

incapazes de tal maldade a não ser se estivessem “possuídos”. Já por 

outro lado consideram o demônio atual, ou seja, o do mundo cristão 

como um ser que se opôs a Deus, e que caiu neste mundo para ser o 

provador da fé humana e é o “pai” de todas as más ações, pois é isto 

que nos relata a bíblia que é o livro dos cristãos, mas vários estudiosos 

consideram que este não é um ser mal, mas que é apenas um fantoche 

que foi criado para servir de máscara para acobertar as ações de “Deus”.

A arte é um ponto de ligação muito forte entre a sociedade e 

as várias formas de representações míticas, pois esta influencia o 

pensamento social e também é influenciada,

A ligação mais íntima entre o Diabo da arte e o Diabo da 

literatura é o demônio do teatro. A elaborada literatura de 

visão sobre o inferno influenciou as artes de representação 

tanto quanto Dante, e algumas pinturas são virtualmente 

ilustrações de tais visões. Arte e teatro influenciam-se pelo 

menos no fim do século XII, quando o teatro vernáculo 

começou a ser popular. A representação do Diabo no teatro 

foi derivada de impressões visuais e literárias, e em troca 

artistas que tinham visto produções de teatro modificaram 

a própria visão deles. (CARNEIRO, 2011,s/a)

Então, o diabo tem um papel muito importante para arte, 

assim como qualquer mito, pois a arte se apropria do que é certo e 

que tem uma imagem fechada para transformar e mostrar outras 

possibilidades que certamente não teríamos, já que no período 

medieval a arte tinha um grande papel na educação cristã, pois a 

maioria das pessoas não tinham acesso à leitura, fazendo assim 

da arte (pintura) um instrumento de ensino, mas o teatro também 

ensinou muito o povo, inclusive nossos índios, e como para impactar 

as pessoas acerca do diabo criavam-se imagens horríveis para dá a 
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ideia de pecado, portanto a arte serve como um grande instrumento 

para a transmissão e criação de possibilidades.

O processo da comparação: construindo a figura do diabo

Quando se pensa nas muitas possibilidades que a literatura pode 

nos trazer para entender o mundo, acredita-se que estas podem de 

alguma forma influenciar nossas ideologias e pensar dessa forma 

é dizer que a literatura é muito mais do que entretenimento.  O 

processo de construção da imagem do diabo na literatura é algo 

muito difícil de entender, mas acreditamos que a literatura enquanto 

escrita tenha acompanhado a evolução do pensamento mais de perto 

e tenha com o tempo se sobressaído sobre as imagens e criado a suas 

próprias imagens a partir dessas representações e da bíblia, já que 

o processo de criação e imaginação na literatura é grande. Mas qual 

seria realmente a imagem que temos do diabo? Talvez uma questão 

que hoje em dia seria fácil de ser respondida, mas que na verdade 

não é tão fácil assim, como mostraremos por meio da comparação. 

A imagem a seguir mostra como concebemos o diabo hoje em dia.

Imagem do filme “O auto da compadecida”.

Percebe-se na imagem acima a construção imagética de um 

ser com chifres, aparência animal, barbichas, olhos avermelhados e 

olhar macabro. Essa representação é a mais veiculada pelos meios 
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de comunicação. O uso dessa imagem “assustadora” do diabo 

fez com que se eternizasse uma ideia mítica que se retroalimenta 

diferentes formas de expressão artística, que poderá ser manipulada 

pelo seu criador.  Assim, o cinema, o teatro, a pintura e a literatura 

“desenham” e “descrevem diferentes formas de se entender esse ser 

de difícil compreensão e possibilitam reflexões plurais para entender 

esse objeto tão instigante para os estudiosos de diferentes áreas. O 

fluxo imagético carrega tudo consigo, como uma corrente de que 

ritmo e intensidade também não dizem respeito ao indivíduo, mas à 

dinâmica do espetáculo, não há tempo para a reflexão, é tudo sempre 

uma surpresa arbitrária e inescapável. (PELLEGRINI, 1999, p.201).

Assim, inicia-se este estudo pela interpretação da obra o diabo no 

campanário de Edgar A. Poe, o texto descreve uma cidade de pessoas 

que seguem um ritmo igual sempre comem no mesmo horário e que 

sempre vivem a vida que é marcada por um relógio, mas tudo muda 

com a chegada de um homenzinho;

Anteontem quando faltava cinco minutos para o meio-dia, 

surgiu um objeto de estranha aparência no alto dos morros. 

(POE, 2011, p. 104)

Primeiro o estranho se faz logo como uma marca de anunciação 

do diabo, pois o ar é de mistério euma coisa que nos chama a atenção 

é a aparência que não é comum, mas é estranha; mostrando o diferente 

como demoníaco, assim como a hora da qual o relógio marcava 

também mostra o sobrenatural, já que para muitas culturas o meio dia 

é uma hora sagrada e que deve ser guardada, mas logo em seguida 

se descreve a imagem do ser que surge e que diríamos ser o diabo.

(...) era um homem. Muito pequeno, parecia vir de outras 

terras. (...) Sua pele era escura, o nariz recurvo, olhos redon-

dos, boca larga. Vivia rindo, de orelha a orelha. Pelo menos 

dava essa impressão. Bigode e barba. E nada mais se podia 

ver no seu rosto. Cabelos encaracolados. (POE, 2011, p. 104)
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O ser que aparece era um homem, mas não na estatura normal, 

mas pequeno e o interessante nessa construção é que ele usa o termo 

“parecia” no “futuro do pretérito”, para dizer que estava vindo de 

outras terras que não se sabia que terra eram estas, ou seja, uma pessoa 

com essa aparência só poderia vir de um outro planeta ou de um outro 

plano, pois sua aparência mostrava algo de diferente do humano, seu 

nariz, olhos, boca larga, tudo mostrava um ar de “sinistro” e uma 

coisa que nos chama a atenção era o riso irônico, pois o narrador diz 

que “dava essa impressão”, então o seu riso somente era uma fachada 

ou uma forma de zombar, tinha também bigode, barba, cabelos 

encaracolados e nada mais, pois seu rosto era completa escuridão.

Vestia um terno apertado, com cauda negra de pinguim. Sa-

patilhas achatadas. Para dizer a verdade, apesar do riso, o tal 

sujeito tinha um rosto sinistro. O andar saltitante, rodopiava 

aqui e ali, e não parecia ter nenhuma ideia a respeito do ritmo 

nos passos. Foi assim que se lançou num voo, exatamente 

para o alto do campanário. (POE, 2011, p. 105)

Sua roupa era “social” e seu sapatos achatados, mas diferente 

de um ser humano, não sabia andar como um, pois não tinha a ideia 

de como se fazia isso e seus passos eram saltos e rodopios até mesmo 

poderíamos entender como uma forma de zombaria e para completar 

essa figura, o ser dar um pulo além do normal que vai parar no alto 

da torre, ou seja, o diabo se revela com seus poderes sobrenaturais 

e que, portanto nessa primeira imagem o ser permanece entre o que 

tira o sossego e a normalidade das pessoas e sua aparência é muito 

igual a um “duende”, ou seja, não temos conhecimento dessa figura 

na nossa cultura, mas alguns elementos dele podem ser percebidos 

em outros personagens como o riso e o jeito bagunceiro.

A nossa segunda obra é o bom diabo de Monteiro Lobato, que narra à 

estória de um príncipe que tem no futuro morrer enforcado e por causa 

disso resolve ir embora para não dar mais desgosto aos pais e morrer 
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longe, mas quando passa em uma capela vê a imagem de São Miguel 

e o Diabo quase apagado e resolve mandar reformá-la, depois vai para 

uma pousada passar a noite e começa a contar o seu dinheiro que 

restou e a velha que ver isso resolve denunciá-lo como ladrão para 

ficar com o dinheiro e este é preso e condenado a ser enforcado, mas 

o diabo sabe e por gratidão salva o príncipe. Mas o nosso interesse 

está em compreender a figura que se constrói do diabo nesse conto, 

pois é de uma forma bem diferente do diabo no campanário, mas 

se apresenta com elementos que relembram o outro. Quanto mais 

vezes o físico for multiplicado, mais variações serão introduzidas. 

As diferenças são físicas em termos de codificação, mas cognitivas 

no que diz respeito a pessoa que produz o conhecimento. (MINER, 

1996, p.33)

— Então, estás agora bonito, hein diabo?

— É verdade. Pintaram-me inteirinho.

— E não sabes quem consertou esta capela e nos pintou?

O diabo não sabia; o santo contou-lhe a história do príncipe que 

passara por ali, e disse mais que esse pobre moço fora preso, 

processado e julgado, e naquele mesmo dia ia ser erguido a uma 

forca por causa das intrigas de certa velha. (LOBATO, 2002, p.51)

Nesse diálogo entre o diabo e o Arcanjo, este ironiza com o diabo 

dizendo que agora estava bonito, pois sua pintura estava mais nova e 

ele concorda e quer saber quem fizera aquilo, nesse caso se constrói 

uma imagem que mostra o diabo fora da onisciência, ou seja, de saber 

das coisas que acontecem, a diferença nesse conto é que o diabo não 

tem poderes é apenas um ser “feio”, então, o anjo contou quem fizera 

aquilo e tudo que tinha acontecido com o príncipe.

O diabo não quis ouvir mais. Pulou num cavalo e foi vo-

ando à casa da velha; agarrou-a e levou-a ao rei, fazendo-a 

confessar toda a sua maquinação contra o moço. O rei deu 
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ordens para que soltassem o preso e o trouxessem à sua 

presença. (LOBATO, 2002, p. 52)

O mais interessante é que este não deixa nem o anjo terminar 

de falar e simplesmente sai de cena, diferentemente do outro conto 

analisado anteriormente, em que o personagem não tem poderes 

sobrenaturais, pois pula em um cavalo para ir em direção onde estava

o príncipe e o “voar” pode ser no sentido de rápido e ao contrário 

do que imaginamos sobre o diabo que poderia mostrar tudo, ou até 

mesmo saber das maldades que a velha fez e usar contra ela, nada 

disso utiliza, o que faz simplesmente é com que ela confesse o que 

fez, para assim conseguir salvar o rapaz da forca, mas o jovem não 

fica sabendo quem fez isso por ele.

Pelo caminho encontrou um fidalgo, ao qual contou tudo.

O fidalgo disse:

— E não sabes quem te valeu?

— Não sei de nada — respondeu o príncipe.

— Pois fica sabendo que foi o diabo da capelinha de S. 

Miguel, e esse diabo sou eu. No dia em que iam enforcar-

-te S. Miguel me contou tudo. Montei num cavalo e voei à 

casa da velha; agarrei-a e levei-a ao rei, para que tudo se 

esclarecesse. (LOBATO, 2002, p. 52)

Neste a figura é a de um fidalgo, alguém muito “chique” que 

presa por seu bom ser, pela sua aparência e que externa bondade, e 

como o príncipe queria saber o seu salvador ele se revela dizendo que o 

salvara e que ao contrário do que esperávamos que o anjo fosse salvar; 

quem vai salvar é o diabo revelando um lado bom àquele que lhe foi 

generoso, ou seja, um protetor dos que lhe agradam. Continuando nesse 

processo de comparação das obras pegamos um trecho da “igreja do 

diabo” de Machado de Assis para novamente comparar com as demais;

— Senhor, eu sou, como sabeis, o espírito que nega. (p.3)

O Diabo sentiu, de repente, que se achava no ar; dobrou as 

asas, e, como um raio, caiu na terra. (LOBATO, 2002, p.4)
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Nessa primeira linha, do diálogo que acontece entre Deus e o 

diabo este se revela como o espirito de negação, ou seja, ele existe 

para ser o que nega tudo o que é sagrado e sai da presença de Deus 

voando como um anjo que rapidamente cai a terra, ou seja, uma 

figura angelical que nega a Deus. O homem toma conhecimento do 

sagrado porque este se manifesta, se mostra como algo absolutamente 

diferente do profano. (ELIADE, 2010, p. 17).

— Sim, sou o Diabo, repetia ele; não o Diabo das noites 

sulfúreas, dos contos soníferos, terror das crianças, mas 

o Diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, 

a que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos 

homens. Vede-me gentil e airoso. Sou o vosso verdadeiro 

pai. Vamos lá: tomai daquele nome, inventado para meu 

desdouro, fazei dele um troféu e um lábaro, e eu vos darei 

tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo... (LOBATO, 2002, p. 4)

E por fim ele desmente tudo o que falam a seu respeito que não é 

aquilo que colocam sobre ele, mas que ele é um diabo gentil, mostrando 

assim uma defesa do diabo em relação a sua imagem criada para afastá-

lo do coração dos homens e para ser este o próprio mal, ou seja, no seu 

processo de busca de almas para a sua igreja o diabo se mostra um 

ser que não tem poder algum e que não interfere na vida de ninguém, 

mas quem escolhe o que deseja é o próprio homem. 

Nessa mesma linha de criação de uma figura, mas de uma forma 

meio que mitológica e espiritual se encontra Macário de Alvares de 

Azevedo que também a seu jeito constrói sua forma de ver o diabo.

Parece-me que não é a primeira vez que vos encontro. Quan-

do a noite caía, ao subir da garganta da serra. (Macário)

Um vulto com um ponche vermelho e preto roçou a bota 

por vossa perna. (Desconhecido)

“Tal e qual—por sinal que era fria como o focinho de um 

cão.” (Macário).

“Era eu”. (Desconhecido) (AZEVEDO, 1988, p. 5)
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Nessa conversa que acontece entre o ser desconhecido e Macário, 

ele ao ver o ser percebe que já tinha o visto, e o desconhecido se revela 

como que com um capuz na cabeça e passando pelas pernas dele, 

mas era tipo um vulto, ou seja, este é um espirito que sonda aqueles 

a qual deseja “possuir”, mas Macário o sente quando ele roçou a sua 

perna e o mostra que era frio quase ou igual a um fantasma, assim 

como nas outras obras sempre aparece como que desconhecido para 

que se der sempre o ar de mistério que o cerca, mas Macário pede 

que se revele e este diz quem é.

Se não foi por artes do diabo, o senhor estava sonhando.

(Mulher)

O diabo! (Dá uma gargalhada à força.) Ora, sou um pateta! 

Qual diabo, nem meio diabo! Dormi comendo, e sonhei 

nestas asneiras! Mas que vejo! (Olhando para o chão) Não 

vês?(Macário)

O que é? Ai! ai! uns sinais de queimado aí pelo chão Cruz! 

Cruz! minha Nossa Senhora de S. Bernardo! É um trilho de 

um pé. . .(Mulher)

Tal e qual um pé! ...(Macário)

Um pé de cabra...um trilho queimado...Foi o pé do diabo! 

o diabo andou por aqui! (Mulher) (AZEVEDO, 1988, p. 28)

Depois que se revela ele faz com que Macário adormeça e depois 

este no seu diálogo com a mulher conta o que aconteceu e esta diz 

que poderia ser ou não, o que mostra a dúvida que cerca a existência 

do diabo, mas quando ele olha para o chão ver a marca de queimado 

com forma de um pé de cabra. Segundo Brunel&Chevrel (2004) os 

elementos procedentes da Grécia ou da Roma da Antiguidade são 

também elementos ‘estrangeiros’”, ou seja, um elemento mitológico 

nessa construção mostrando que a imagem do diabo se faz de pedaços 

de culturas e meio que uma mistura entre homem e animal e que 

deixa seu sinal de fogo.
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Não é já cão; cães não tem esta figura. Então, que gênio 

mau, que horrenda diabrura hospedei eu em casa? Ui! 

Como vai crescendo! Que hipopótamo é este! Horrendo 

vulto, horrendo!

O recheio de cão cifrou-se nisso!

Um viajante escolar! Faz rir, faz. (Fausto)

È uma lei de espectros e demônios: sai-se por onde se entra; 

á entrada livres, forçado no sair (Mefistófeles)

Regulamentos até no inferno! Bravo! Então convosco, se-

nhores meus, pode haver pactos? (Fausto)

___Aqui venho, entrajando à fidalguinha: capa de gorgo-

rão, gorra enfeitada com sua pena de galo, e o coruscante 

chanfalho à cinta. (Mefistófeles)

Então já pode no pacto conchavar-se(...). (Mefistófeles) 

(GOETHE, 2004, p. 2004)

O trecho acima foi retirado de Fausto de Goetheem que relata 

a estória de um médico que fez um pacto com o diabo. O que se 

percebe neste trecho do texto é a descrição do diabo em sua aparição, 

primeiro ele aparece de forma pequena, como a de um cão e depois 

vai se metamorfoseando. Há o uso metáforas da figura do diabo, o uso 

dos poderes de se transformar, a mutação por vezes é um elemento 

mágico no texto, que o faz transformar-se naquilo que deseja. Como 

um estudante, mostra que veio ali e age daquele jeito por leis que 

regem os espíritos e demônios e este não rompe com as regras, 

mas as segue, o que mostra um ser diferente dos outros que foram 

apresentados, já que as regras para esse devem ser cumpridas. Além 

disso, diferente dos outros que foram apresentados faz pactos para 

dar fama e prestígio, então à figura do diabo aqui construída é a de 

um empresário designado para administrar o inferno. O que mais 

chama atenção está no trecho do Inferno de A divina comédia de Dante.
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Quem foi tão belo, quanto é feio agora,/ contra seu criador a 

fronte alçando/ vera causa é solo mal, que o mundo chora./ 

qual meu espanto há sido em contemplado/ três faces na 

estranhíssima figura! (p. 261)

Via asas duas sob cada frente,/ tão vastas, quanta em ave 

tal convinham/ velas iguais não abre nau potente. (p. 262)

O que esperneia em dor mais cruciante/ O mestre disse: “É 

judas Iscariotes” / prende a cabeça a boca decorante. (p. 263).

O que nos mostra é uma imagem monstruosa com três faces, 

dentes, asas e que não tem forma humana nem espiritual, mas é a de 

um ser que causa repulsa e como nos é narrado, feio, digno de seu 

pecado e estar lá para fazer sofrer aqueles que são contra a vontade 

de Deus, pois mostra a figura de Judas Iscariotes sendo mastigado 

por sua horrível boca, ou seja, diferente do que vimos até agora esta 

obra nos mostra um ser defeituoso que por se voltar contra Deus 

é jogado no inferno para fazer sofrer os que também são contra a 

vontade divina, mas uma coisa muito interessante é que ele é feio 

por causa do pecado que cometeu, ou seja, tornou-se dessa forma por 

causa de sua maldade, então poderíamos dizer que há uma metáfora 

por trás dessa figura, que está ligada mais ao pecado.

E por fim comparemos todas essas imagens com a Bíblia sagrada 

para vermos até que ponto essas imagens se ligam.

Estavas no Éden, jardim de Deus, estavas cobertos de gemas 

diversas: sardônica, topázio e diamante, crisólito, ônix e 

jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda; trabalhados em ouro. 

Tamborins e flautas estavam a teu serviço, prontos desde o 

dia em que foste criado. Eras um querubim protetor colocado 

sobre a montanha santa de Deus; passeava entre as pedras 

de fogo. Fostes irrepreensíveis em teu procederdesde o dia 

em que foste criado, até que a iniquidade apareceu em ti.

No desenvolvimento do teu comércio, encheram-se as tuas 
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entranhas de violência e pecado; por isso, eu te bani da 

montanha de Deus, e te fiz perecer, ó querubim protetor, 

em meio ás pedras de fogo. Teu coração se inflou de orgulho 

devido á tua beleza, arruinaste a tua sabedoria, por causa 

do teu esplendor (Ezequiel cap. 28 vers.13-17). 

Nessa passagem do antigo testamento a imagem que se tem do 

diabo é a de um ser extremamente belo que não tem de nada a ver com 

as imagens que foram apresentadas acima e mesmo que pegássemos 

outros trechos bíblicos onde o descreve mostraria uma figura totalmente

diferente das demais, mas nessa o que nos chama a atenção é pelo seu 

revestimento de pedras preciosas que mostram sua grande beleza, mas 

a única coisa que o faz ficar diferente é a sua prática pecaminosa e tudo 

isso por sua beleza que por esta se faz um ser orgulhoso que é expulso 

do paraíso de Deus, mas se pegarmos qualquer outra passagem em nada 

nos relata que o diabo tenha uma determinada aparência.

A abordagem proposta neste artigo procurou apresentar e 

descrever a palavra em relação a palavra e a imagem. Percebê-la 

em um conjunto de relações que confrontam possibilidades de 

interpretação plural da palavra, isso possibilita que a Teoria da 

Literatura possa ampliar seu horizonte de uso a partir de uma 

metodologia comparada que aproxime ou distancie obras literárias 

e até intermediar outras possibilidades de entender a ficção. 

O princípio prático sustenta que a comparação é exequível 

quando são identificados tópicos, condições ou elementos 

formal ou presumidamente idênticos. É claro que aquilo 

que é presumivelmente, mas não realmente idênticos. É 

claro que aquilo que é presumivelmente, mas não realmente 

idêntico logo trai a diferença. Com tato e sorte, no entanto, 

podemos descobrir que tal diferença é grande o suficiente 

para criar interesse, ou então que a suposta identidade é 

forte o bastante para sustentar a justeza da comparação. 

(MINER, 1996, p. 41).

Bem ou mal? Um estudo comparado da figura do diabo no texto literário



140

Por fim, entende-se que a literatura comparada é uma ferramenta 

metodológica que permite construir diversas possibilidades de uso 

para o texto literário, pois preza por uma renovação da Teoria da 

Literatura e vislumbra novas fronteiras a serem alcançadas pela 

literatura.

Considerações finais

O artigo apresentou obras da Literatura nacional e estrangeira 

com o objetivo de refletir acerca da figura que se concebe do diabo, 

para assim perceber-se como a sociedade cria seus mitos e como os 

faz para que estas representações evoluam ou até mesmo retroceda 

ao longo de sua história. A literatura enquanto criadora de mitos e 

heróis age com muita força no meio social, fugindo assim do seu papel 

de diversão para mostrar-se como recurso de luta social ou mesmo 

de reflexão das nossas possibilidades da imaginação. 

As estórias que se lê quando criança “penetra” no imaginário 

humano e ganham vida por meio da ficção. Ouve-se falar da imagem 

do diabo enquanto um ser que tem chifre, rabo, patas de boi ou 

bode, mas que na verdade não passam representações que foram se 

incorporando àquilo que acreditamos fazer parte de nosso imaginário. 

Talvez refletir sobre isso é mostrar que tudo sofre influência de 

elementos externos, como é o caso das comparações, que mostram 

o quanto estas foram influenciadas por mitos de outras culturas 

estrangeiras e que foram incorporadas a novas características que 

fizeram do diabo um ser de mil faces e que não se sabe mais imaginá-

lo como um ser mal ou bom, pois passeia entre o ridículo e o macabro 

e cada figura apresentada mostra um ser diferente em cada época 

e cultura, mas que serve ou serviu para criar as nossas visões que 

temos do diabo. Cada uma dessas figuras reflete hoje as imagens que 

as instituições religiosas desejam repassar aos fiéis como forma de 

evangelizar por meio do medo ou mesmo as pessoas tem em suas 
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mentes como forma de reconhecimento do diabo. Portanto, refletir sobre 

o papel da literatura e mostrar essas várias possibilidades de criação 

literária é mostrar também o quanto ela recebe da sociedade seus mitos 

e influências e as desconstrói para criar seus próprios mitos literários.
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Imagens do Espaço Poético & Citadino 
no livro Paranoia, de Roberto Piva

Patricia Bronislawski Figueredo*

Resumo: O objetivo deste artigo é propor uma investigação de como é representado 
o espaço literário no texto poético, especificamente, nos poemas editados no livro 
Paranoia, de Roberto Piva. Além disso, será também levada a cabo uma análise 
desse corpus no sentido de identificar uma possível influência do espaço citadino 
representado nos versos de Piva sobre outros elementos que também constituem 
os poemas, tais como o sujeito lírico.

Palavras-chave: Espaço; Imagem; Poesia; Roberto Piva 

Abstract: This paper aims to propose a research about the literary space 
representation in the poetic text, specifically, in the poems edited in Roberto Piva’s 
book named Paranoia. In addition, also was made out an analysis of the corpus to 
identify a possible influence of the literary space represented in the Piva’s verses 
among other poetics elements such as the lyrical subject.

Keywords: Image, Poetry, Roberto Piva, Space

O espaço narrativo é tradicionalmente considerado como um 

dos elementos centrais tanto à constituição quanto à análise do 

texto literário. Nesse sentido, diversos estudos sobre as noções do 

espaço geográfico na contemporaneidade também vieram à tona, 

materializados em textos que têm contribuído para problematizar 

tanto o próprio papel de espaço no contexto sócio-cultural quanto o 

de seus respectivos ocupantes. 

A obra Paranoia (2000), do poeta da “Geração 60” Roberto Piva, 

com suas referências aos vários topônimos reais – e imaginários – 
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da cidade de São Paulo, parece problematizar, evidentemente sob 

uma perspectiva estética, o papel do espaço urbano em um contexto 

onde são instituídos, cada vez mais enfaticamente, comportamen-

tos e regras atreladas à própria noção de condição humana. Assim, 

a proposta deste estudo é a de lançar um olhar sobre esse espaço – e 

seus elementos – que aparenta estar representado de uma forma 

bastante peculiar ao longo dos versos nesse livro considerado ful-

cral no trabalho de Roberto Piva.

Conforme entrevisto, o corpus deste artigo é constituído por al-

guns poemas editados no livro Paranoia, obra seminal do poeta pau-

listano Roberto Piva. Lançado em 1963, Paranoia chama a atenção 

pela instigante coleção de imagens poéticas, plasmadas em versos 

de ritmo arrebatador, junto às imagens fotográficas de autoria do 

artista plástico Wesley Duke Lee. As fotos de Duke Lee, registro em 

preto & branco de vários objetos e espaços urbanos da metrópole 

paulistana no início dos anos 60, dialogam com os êxtases e visões 

materializados através das imagens incrustadas como verdadeiras 

jóias ao longo dos versos pivianos. 

Tais poemas e fotografias, segundo hipótese, parecem se inter-

relacionar em um campo de forças, em um espaço onde predomi-

nam imagens regidas paradoxalmente pela tensão e complementa-

ridade, alinhavados paradoxalmente pela fragmentação. Entretan-

to, o escopo deste trabalho não é o de especificamente investigar as 

manifestações da imagem no livro de Piva, e sim o de lançar um 

olhar sobre esse espaço no qual, arrebatado por uma forte torrente 

imagética, opera o sujeito lírico piviano. 

Antes de nos determos sobre a questão de como o eu lírico de 

Paranoia enxergaria as várias facetas da cidade de São Paulo, repre-

sentadas ao longo dos versos, cabe esclarecer, a partir da fala de 

outros teóricos que pensaram e discorreram sobre o tema, o ponto 

de partida deste trabalho: o espaço.  De acordo com o teórico Luis 
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Alberto Brandão, há algumas maneiras de abordagem do espaço 

na literatura. Segundo o autor, “nos estudos literários contemporâ-

neos, a vertente mais difundida dessa tendência é, possivelmente, 

a que aborda a representação do espaço urbano no texto literário” 

(SANTOS, 1999, p. 208). 

De acordo com o sugerido, na obra Paranoia, a menção de certos 

espaços citadinos, a referência a determinados topônimos da cida-

de de São Paulo não passa despercebida. Ao contrário, tais espaços 

potencializam as andanças e visões delirantes do eu lírico piviano 

através das ruas, bairros, parques e praças de uma capital paulista 

plasmada, sob o olhar sensível do poeta, a partir dos agora longín-

quos anos 60: “Eu vi uma linda cidade cujo nome esqueci” (PIVA, 

2000, p. 27).

Em poemas como “Visão de São Paulo à noite (Poema Antropó-

fago Sob Narcótico)”; “Paranoia em Astrakan”, do qual faz parte o 

verso que fecha o parágrafo anterior; “Praça da República dos Meus 

Sonhos”; “Rua das Palmeiras”; “Paisagem em 78 R.P.M.” além de 

“No Parque Ibirapuera”, fica evidente a importância atribuída pelo 

poeta ao espaço geográfico, especificamente, o espaço correspon-

dente a certos topônimos – reais e imaginários – localizados na ci-

dade de São Paulo em meados do século passado. 

Tais topônimos ou espaços, segundo hipótese, seriam funda-

mentais na construção dos poemas do livro Paranoia, uma vez que 

esses mesmos topônimos, esse conjunto de espaços, são postos em 

evidência, nos poemas mencionados, já a partir de seus títulos, ele-

mentos paratextuais que indicam usualmente o tema que o poeta 

tratará ao longo de seu texto. 

Conforme supracitado, essa evocação dos topônimos reais, 

como a “Praça da República”, a “Rua das Palmeiras” e o “Parque 

do Ibirapuera”, além da própria cidade de “São Paulo”, mesclada 

à construção de uma visão em que tais espaços são imaginados ou 
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percebidos a partir de uma perspectiva alucinatória, delirante, de 

sonho, é uma das linhas de força que alimenta a poética de Paranoia.  

Em relação a essa associação até o momento sugerida entre de-

lírio e construção do texto literário, o próprio poeta Roberto Piva, 

em entrevista, parece validar essa hipótese: “o Dali criou esse mé-

todo a partir do delírio do paranoico. [...] o paranoico se fixa num 

detalhe e constrói um mundo alucinatório, imaginário, a partir da-

quele detalhe. Um poema como Praça da República dos meus sonhos, 

por exemplo, foi construído a partir dos detalhes da praça, num de-

lírio semelhante ao do paranoico” (PIVA apud COHN, 2009, p. 126).

 O espaço nesse poema citado por Piva é justamente construído 

a partir de uma aparente conjunção de detalhes aparentemente ten-

sos, mas que, talvez por isso mesmo, se complementam, permitindo 

a instauração da imagem poética1  no texto: a “estátua de Álvares 

de Azevedo [...]” que, sob uma perspectiva alucinatória, “é devora-

da com paciência pela paisagem / de morfina” (PIVA, 2000, p. 57). 

Esse espaço aqui apontado, ainda que construído e percebido sob o 

prisma alucinatório, não deixa de ser extremamente lírico e, no caso 

da poesia piviana, explicitamente iconoclasta: “Delirium Tremens 

diante do Paraíso bundas glabras sexos de papel / anjos deitados 

nos canteiros cobertos de cal água fumegante nas / privadas cére-

bros sulcados de acenos” (PIVA, 2000, p. 58). O delirium tremens, que 

é uma das reações possíveis de acometer o corpo de um dependente 

químico quando esse último acaba sendo privado de sua dose ha-

bitual, aparece nesse verso como combustível a essa visão do “Pa-

1 De acordo com Claudio Willer, estudioso da obra de Roberto Piva, a “imagem 
poética”, em Paranoia, seria aquela definida por Pierre Reverdy e adotada pelo 
surrealismo: “A imagem é uma criação pura do espírito. Ela não pode nascer de 
uma comparação, mas da aproximação de duas realidades mais ou menos afastadas. 
Quanto mais as relações das duas realidades aproximadas forem distantes e justas, 
tanto mais a imagem será forte, mais força emotiva e realidade poética ela terá.” 
(2005, p. 150). 
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raíso” evocada pelo poeta, mas um paraíso longe daquele atribuído 

normalmente ao imaginário cultural judaico-cristão: o “paraíso” do 

eu lírico piviano é contraditório, pois nele há “anjos”, entretanto, 

“anjos” mortos. Morte hiperbolizada e evocada pela “cal”, substân-

cia usada em tempos de exceção e guerra para disfarçar a deteriora-

ção dos corpos em covas rasas, para atenuar a vergonha do descaso 

com a condição humana.

Em Paranoia, conforme já até este momento sugerido, o espa-

ço urbano, o ambiente citadino, é apresentado como o cenário por 

onde, tal qual o “cavaleiro do mundo delirante” do poema “Over-

mundo” de Murilo Mendes (MENDES, 2001), deambula o eu lírico 

alucinado criado pelo poeta Roberto Piva. Sendo assim, cabe ain-

da evocar mais alguns teóricos que pensaram, ainda que com suas 

respectivas idiossincrasias, a questão do espaço não exatamente no 

texto poético, mas de uma maneira mais ampla, no contexto socio-

cultural contemporâneo. 

O filósofo e urbanista Paul Virilio, a propósito das cidades e 

seus limites, propõe que o

espaço construído não o é exclusivamente pelo efeito 

material e concreto das estruturas conhecidas, da 

permanência de elementos e marcas arquiteturais ou 

urbanísticas, mas igualmente pela súbita proliferação, 

a incessante profusão de efeitos especiais que afetam 

a consciência do tempo e das distâncias, assim como a 

percepção do meio. (VIRILIO, 2010, p. 16) 

Nesse ponto, toma-se emprestada a fala de Virilio para que se 

continue propondo a análise do espaço representado da cidade atra-

vés de seus topônimos. Espaço que, cabe enfatizar, continua sendo 

percebido de maneira alucinatória. Percepção essa que, segundo hi-

pótese, é predominante na construção do espaço poético de Paranoia 

e consequentemente de seu sujeito lírico. “Na esquina da Rua São 
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Luís uma procissão de mil pessoas / acende velas no meu crânio” 

(PIVA, 2000, p. 37). Nesse espaço piviano, o eu lírico, apesar de se 

movimentar com certa desenvoltura, é influenciado por outros ele-

mentos que, tal como ele próprio, orbitam nesse mesmo espaço. A 

“rua São Luis” suscita no sujeito lírico um esforço sobre-humano, 

forçando seu ritmo cardíaco ao limite: “na Rua São Luis o meu cora-

ção mastiga um trecho da minha vida” (PIVA, 2000, p. 37).

Octavio Paz, em seu famoso ensaio sobre a poesia na moder-

nidade e contemporaneidade, intitulado “Os signos em rotação”, 

também teceu reflexões sobre o espaço da cidade, seus possíveis 

efeitos sobre objetos e habitantes e, consequentemente, sobre a po-

ética relacionada a tais elementos. Segundo Paz, o “espaço perdeu, 

por assim dizer, sua passividade: não é aquilo que contém as coisas 

e sim aquilo que, em perpétuo movimento, altera seu transcorrer e 

intervém ativamente em suas transformações. É o agente das muta-

ções, é energia” (PAZ, 1977, p. 118). 

Nos poemas de Paranoia, o espaço citadino, a partir da espe-

cificidade imagética de seus topônimos, é elemento que se afigu-

ra como uma força, por vezes a favor, por vezes pura tensão para 

com o sujeito lírico. Nesse sentido, a utilização da ideia de Octa-

vio Paz busca potencializar o olhar proposto inicialmente sobre o 

tema. No poema “Rua das Palmeiras”, as representações do espaço 

agem direta, incontestável e “violentamente” sobre o eu lírico pivia-

no: “Minha visão com os cabelos presos nos rumores de uma rua o 

sol fazendo / florescer as persianas por detrás do futuro [...] minha 

vertigem entornando a alma violentamente por uma rua estranha” 

(PIVA, 2000, p. 101). 

O espaço no poema “Paisagem em 78 R.P.M.”, ainda em conso-

nância com a ideia de Octavio Paz supracitada, dita ao sujeito lírico 

piviano, mais uma vez, o ritmo de sua existência: “Eu sou naquela 
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tarde um ritmo / sabendo de antemão um coração ferido” (PIVA, 

2000, p. 110). Um “ritmo” que, com a nostalgia aparentemente to-

mada emprestada da trilha sonora de velhas jukeboxes e seus discos 

de 78 rotações por minuto, evoca os sentimentos de angústia, dor, 

sofrimento, indicando certa lentidão no transcorrer do tempo suge-

rido na imagem poética onde se pode entrever, talvez, uma desilu-

são amorosa, experiência que, cabe pontuar, não é de foro exclusivo 

da vivência citadina ou do texto poético. 

Nos versos que compõem o poema “No parque Ibirapuera”, a 

relação advinda entre sujeito lírico e espaço urbano faz parecer, ini-

cialmente, que há mostras de arrefecimento da tensão criada entre 

esses elementos conflitantes. Mas só aparentemente. O espaço que 

agora é inspirado, materializado em um “parque”, topos geográfi-

co que, por uma predominância da natureza vegetal em relação à 

presença humana e mesmo a influência da cidade, funciona como 

uma espécie de contraponto a essa selva de pedra lisérgica pela qual 

transita o sujeito lírico plasmado em Paranoia, mesmo assim se rela-

ciona intimamente com a experiência de vivência urbana. 

Desta vez, o eu lírico piviano evoca um par para que, tal como 

Dante e Virgílio na Divina Comédia, juntos percorram os caminhos 

que se abrem, para que contemplem as paisagens que se apresen-

tam: “A noite traz a lua cheia e teus poemas, Mário de Andrade, 

regam minha imaginação” (PIVA, 2000, p. 116).  O caminhar empre-

endido por ambos, entretanto, é apenas simbólico, pois o eu lírico 

piviano, ainda no parque, não tem exatamente a companhia con-

creta do poeta Mário de Andrade, mas de apenas fragmentos, me-

mórias, evocando um passar de tempo distinto, psicológico: “Para 

além do parque teu retrato em meu quarto sorri / para a banalidade 

dos móveis” (PIVA, 2000, p. 116). Nesse verso é nítido esse efeito de 

distanciamento, de ubiqüidade do eu lírico que, ao mesmo tempo 
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em que cultiva a companhia de “um anjo da Solidão” que “pousa 

indeciso sobre” os “ombros”, se transporta via flash back “para além 

do parque”, onde “teu retrato”, o de “Mário de Andrade”, cúmplice 

do sujeito lírico nos versos, “em meu quarto sorri”. 

A figura do poeta modernista Mário de Andrade, de acordo 

com o entrevisto, é buscada e evocada incessantemente pelo eu lí-

rico piviano adiante no mesmo poema: “É impossível que não haja 

nenhum poema teu / escondido e adormecido no fundo deste par-

que” (PIVA, 2000, p. 122). Os poemas de Mário de Andrade, nota-

damente aqueles reunidos no volume Paulicéia Desvairada, de 1922, 

cuja explícita referência ao espaço urbano da São Paulo de inícios do 

século XX e é hoje um marco no cânone literário brasileiro, apresen-

tam em comum a representação, cada qual a sua maneira, do espaço 

plasmado a partir de uma visão estética da cidade de São Paulo. 

Nesse sentido, o último verso do poema analisado ilustra mais uma 

vez a ideia da relação, a presença de um grau de intertexto entre a 

poesia de Andrade e Piva: “Quero que a Paulicéia voe por cima das 

árvores / suspensa em teu ritmo” (PIVA, 2000, p. 125, grifo nosso).

Sobre a importância fundamental do espaço quando relaciona-

do às manifestações socioculturais da contemporaneidade, a teórica 

Doreen Massey concluiu que “culturas, sociedades e nações eram 

todas imaginadas como tendo uma relação integrante com espaços 

delimitados [...]” (MASSEY, 2008, p. 102). Ora, tal ideia se coaduna 

à proposta de análise até aqui oferecida quando se pensa a repre-

sentação do ambiente das cidades como um dos elementos respon-

sáveis pela construção, delimitação e sustentação da trama do texto 

literário, neste caso, poético, e sua respectiva influência sobre perso-

nagens e sujeitos líricos associados aos poemas de Paranoia.

No poema Paranoia em Astrakan, um dos recursos estilísticos 

usados pelo poeta e que salta a vista é a anáfora, repetição de 

uma mesma palavra de forma sistemática, no início dos versos, 
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ao longo do texto poético. Interessante notar que o vocábulo que 

concretiza em verso tal figura de linguagem no poema em questão 

é o advérbio “onde”, que tem a função de indicar, dentro de uma 

frase ou período, a referência espaço-temporal entre um sujeito e 

o objeto. Em Paranoia em Astrakan, o recurso anafórico, usado em 

doze dos treze versos que compõem o poema, paradoxalmente 

fragmenta e convulsiona o espaço, plasmando personagens que são 

percebidos, mais uma vez, sob uma ótica aparentemente subjugada 

pela embriaguês dos sentidos:

Eu vi uma linda cidade cujo nome esqueci

 onde anjos surdos percorrem as madrugadas tingindo seus 

olhos com

  lágrimas invulneráveis

[...]

 onde o sono de verão ilumina os cemitérios em festa e a 

noite caminha

  no seu hálito

[...]

onde um espaço de mãos vermelhas ilumina aquela 

fotografia de peixe

  escurecendo a página

[...]

onde as cartas reclaman drinks de emergência para lindos 

tornozelos

 arranhados (PIVA, 2000, pp. 29-30, grifos nossos)

Complementando o tópico referente à suposta “embriaguês” 

que acomete o eu lírico piviano e transforma o espaço: sob a 

perspectiva do discurso poético, em um campo onde acontecimentos 

e seres adquirem uma espécie de aura fantástica, irreal, a fala de 

Walter Benjamin, pesquisador atento do espaço literário idealizado 

pelo poeta francês Charles Baudelaire, converge no sentido do que 

foi dito em relação a esse último poema, transcrito no parágrafo 

Bem ou mal? Um estudo comparado da figura do diabo no texto literário
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anterior: “Uma embriaguez acomete aquele que longamente vagou 

sem rumo pelas ruas. A cada passo, o andar ganha uma potência 

crescente [...]” (BENJAMIN, 1994, p. 186). 

     Antes que sejam tecidas as considerações finais, cabe aqui 

ainda sugerir um olhar sobre outro aspecto relativo ao espaço na 

poesia de Paranoia. Esse sujeito lírico delirante predominante dos 

poemas, “caminhante embriagado” segundo as palavras de Benja-

min, também, talvez por conta desta “embriaguês”, atue como ob-

jeto, se “coisificando” no espaço plasmado nos versos de “Visão de 

São Paulo à noite (Poema Antropófago sob Narcótico)”: “sou ponte 

de granito sobre rodas de garagens subalternas / teorias simples fer-

vem minha mente enlouquecida” (PIVA, 2000, p. 38)

Nesse sentido, entende-se que as observações de Luis Alberto 

Brandão sobre a personificação às avessas de um personagem reti-

rado de um conto de Franz Kafka pode ser tomada aqui como uma 

analogia a esse sujeito lírico piviano que não apenas flana e observa 

passivamente a cidade, mas sim se torna parte dela, agrega-se a sua 

estrutura: 

Eis a imagem de abertura do texto “A ponte”, de Franz 

Kafka. Se na imagem de Flatland figuras espaciais se tornam 

sujeitos, aqui o sujeito é que se transforma em espaço: um 

lugar de passagem. A indagação sobre o espaço se mescla, 

então, à indagação sobre o sujeito: qual o estatuto de 

ambos? O sujeito-ponte é uma presença que se manifesta 

em corpo, mas também em voz e pensamento (e essas 

três manifestações não necessariamente se harmonizam). 

(BRANDÃO, 2012, p. 198)

Ainda sobre essa linha de força que, de acordo com o presente 

estudo, se constitui a partir da representação imagética tanto do 

espaço urbano no livro Paranoia, quanto de seus respectivos sujeitos 

líricos, entende-se que tal representação não está circunscrita 
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apenas ao âmbito dos poemas cujos títulos são referências explícitas 

aos topônimos paulistanos. Nos versos de poemas como “Poema 

de ninar para mim e Bruegel”, sobrevém uma tensão plasmada na 

cena poética a partir de uma espécie de incômodo, da inadequação 

do eu lírico à realidade que o circunda transformando o próprio 

sujeito e aquilo o que ele vê: “A noite vibrava o rosto sobrenatural 

nos telhados manchados / Tua boca engolia o azul [...] Eu percorro 

todas as barracas / atropelando anjos da morte chupando sorvete” 

(PIVA, 2000, p. 68-69).

Nesse sentido, cabe evocar aqui mais uma vez a fala de Luis Al-

berto Brandão e que, segundo entendimento, sintetiza bem o olhar 

proposto neste trabalho: 

[...] premissas supostamente fantásticas não amenizam 

o impacto do texto. Pelo contrário, acentuam o violento 

efeito de concretude da situação experimentada por esse 

ser-espaço: a sensação de vertigem e de precariedade, de 

desamparo, de isolamento e impossibilidade de movimento, 

da iminência de algo (BRANDÃO, 2012, p. 198).

Conforme já devidamente explicitado, o trabalho aqui apresen-

tado objetivou propor uma análise mais acurada de certos recursos 

que, de acordo com a hipótese desenvolvida ao longo deste texto, 

operariam no sentido de materializar e problematizar, além de uma 

experiência estética, uma poética calcada na vivência citadina con-

temporânea, traço perceptível não apenas na poesia, mas também 

em outras manifestações literárias e artísticas da contemporaneida-

de. 

No corpus analisado, formado pelos versos do livro Paranoia, 

de Roberto Piva, acredita-se haver uma recorrência às construções 

e descrições da representação do espaço urbano em uma trama 

textual eminentemente literária. Essa representação do espaço, 

de seu sujeito e de seus elementos, segundo se conclui, é uma das 
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linhas de força que alimenta esse movimento que forma, delimita e 

materializa algo dessa poética particularíssima. Potência que, longe 

de inibir ou tolher a emissão ou a recepção do texto poético piviano, 

amplia-o e o ajuda a ganhar força plástica.
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“The criminal is the creative artist; 
the detective only the critic”: 
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Resumo: As diferentes vertentes da crítica literária no século XX focam em diferentes 
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significados. Com base em discussões sobre vertentes de crítica literária, o presente 
artigo propõe duas leituras diferentes do conto “The Blue Cross”, escrito por G. K. 
Chesterton. Uma das leituras foca no autor do texto e em suas características, e a 
outra no leitor e em seu papel na criação de sentido no conto. Por essas análises, é 
possível perceber que ambas as leituras são válidas porém limitadas, e se mostram 
complementares no entendimento do conto proposto.

Palavras-chave: Crítica literária. Autor. Leitor. Chesterton. Padre Brown 

Abstract: The different trends of literary criticism from the 20th Century focus on 
different elements from the text to find its meaning or to demonstrate its multiple 
meanings. Based on discussions of trends of literary criticism, this article proposes two 
different readings of the short-story “The Blue Cross”, written by G. K. Chesterton. 
One reading is based on the author of the text and his main characteristics, and the 
other on the readers and their role in the process of meaning-making of the short-
story. Through these analyses, it is possible to see that both readings are valid but 
limited, and are complementary to the understanding of the proposed short-story.
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In the description of the detection method used by the character 

of Valentin, the narrator in the short story “The Blue Cross” digres-

ses and argues “The criminal is the creative artist; the detective only 

* Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. PhD student from the Programa 
de Pós-Graduação em Inglês: Estudos Linguísticos e Literários. E-mail: patricia.
bronislawski@gmail.com

“The criminal is the creative artist; the detective only the critic”



156

the critic” (CHESTERTON, 1988, p. 22). The metaphor is very clear 

in the context of the detective story – however, it might be more 

complex when considering literature. Literary theory and criticism 

have always been concerned with defining the importance and re-

levance of literature but different trends of literary criticism present 

multiple perspectives on these issues. Depending on the perspec-

tive, the “mystery” of the text, generated by the “criminal”, might 

be solved when the “detective” follows all the “clues” – but some 

perspectives are more concerned with the “criminal”, some are con-

cerned with the “clues” and the possible solutions arguing that they 

are all relevant, some are concerned with the political and social 

implications of the “mystery”, and some even argue that there is no 

“mystery” or that it is not relevant. In the same way, the main pers-

pectives on literary criticism from the 20th Century can be unders-

tood in their focus on the author, the reader, the literary text itself, 

literature in general or the reality (or some aspect of “reality”). The 

boundary between them is not very limited, but understanding the 

different modes of thinking and the issues proposed by the main 

scholars and critics in these perspectives following this model helps 

to understand the historical movements of literary criticism. 

Some trends of contemporary literary criticism are concerned 

with only the historical and social relevance of the text and someti-

mes important theoretical aspects of literature are dismissed to dis-

cuss politics, history, and society. Ellis points out that in this con-

text, “only recent theory counted; anything from earlier times was 

wooden and outmoded” (2005, p. 105) as if there is no use to older 

theoretical discussions when the contemporary ones are concerned. 

Some other trends become too theoretical with no actual applica-

tion to literary texts. In this context, it is important to rethink litera-

ry theory and criticism, going back to point some objective aspects 

which may lead to larger social and political discussions, without 

leaving the literary aspects of the texts behind. 
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Within this context, I propose a comparative discussion of an 

author-based and reader-based pieces of criticism on the short story 

“The Blue Cross”, written by G. K. Chesterton, to show the importan-

ce and relevance of these two perspectives, as well as their limitations. 

Besides that, this analysis shows that these two perspectives, often 

seen as opposed, can be used in a complementary way to analyze 

and criticize the chosen literary piece. The choice of a detective story 

is motivated by the relevance of applying the main discussions of 

literary theory and criticism to different genres, as detective fiction. 

“The Blue Cross”, first published in 1910 in The Story-Teller ma-

gazine, is Chesterton’s introduction to his detective Father Brown, his 

nemesis Flambeau and the representative of the police force Valentin. 

Different from the other detectives, Father Brown is a Catholic Priest 

and often goes unnoticed before he solves the crimes using the skills 

and knowledge about the human behavior he acquired as a priest. 

Discounting this difference, Chesterton’s short stories about Father 

Brown follow most of the conventions of detective stories. Different 

from the other stories which follow Father Brown’s steps, “The Blue 

Cross” is narrated through Valentin’s perspective while he meets the 

priest and the criminal. When Valentin goes to London after Flambe-

au, he faces unexpected events caused by two priests such as a res-

taurant with salt in the place of sugar and follows their path.

Investigating the creative artist

For many years, author-based criticism was the prevalent form 

of criticism on literature, and it is based on an understanding of 

the literary text with a focus on a historical approach, in which the 

author and his work are directly connected to the meaning of the 

literary text. For this trend, the text has only one stable meaning, as 

opposed to other schools of literary criticism that imply that the me-

aning of the text is constructed, or that there are multiple meanings 
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to be grasped. Author-based criticism is connected to the unders-

tanding of the author’s intention, but “intention” may be beyond 

something subjective connected to private experiences of the au-

thor, as some critics as W.K. Wimsatt, Jr., and Monroe C. Beardsley 

in “The Intentional Fallacy” criticize. 

In the perspective adopted here, it is focused on the author’s 

characteristics, on his context, and on his own writing – and, with 

this, with the intention implied in the diegesis by the speaking sub-

ject. George Watson illustrates clearly this focus on the author when 

he uses Milton’s Paradise Lost as an example, as, considering the 

language and the idiosyncrasies of the poet, “it is of no use to confi-

ne the discussion to the poem itself” (1994, p. 32). Considering that 

Milton’s language is different from the ordinary language at his 

time, it is important to read Paradise Lost taking into account also 

the other texts written by Milton and the texts written by his con-

temporaries in order to reach its meaning, independent on Milton’s 

likes or dislikes, habits or decisions. 

Eric Donald Hirsh, an important scholar in author-based cri-

ticism, distinguishes interpretation of the text from its criticism, 

pointing out that there is an absolute meaning that needs to be ap-

prehended before criticism. In his words, “a text cannot be made to 

speak to us until what it says has been understood” (1994, p. 18), 

and its understanding is connected to the author and the context 

of production. Still, according to him, the role of the interpreter is 

to define the meaning that is more probable than the others, as rea-

ching the absolute meaning is an ideal task. 

For this, Hirsh (1994) proposes four criteria to establish one 

reading as probable: legitimacy (connected to the norms of the 

language), correspondence (the proposed reading must succeed 

in considering all the linguistic instances of the text), generic ap-

propriateness (the interpretation should be concerned with genre 
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convention), and coherence (the defining criterion, connected to the 

author and his outlook). From these four criteria, the first three are 

often used in literary interpretation, but the last one reveals the prin-

ciple of author-based criticism: in order to present a probable and 

consistent interpretation it is important to know important aspects 

of the author, as his other writings and his context, mainly the issues 

in which they engaged in and the writings by their contemporaries.

In this same sense, Ives Grandra da Silva Martins Filho, a Brazi-

lian scholar, defines Chesterton’s writings as “a portrait of his life”  

(2013, p. 7).  G. K. (Gilbert Keith) Chesterton (1874 - 1936) was an 

English journalist, writer, poet, essayist, and editor. He began his 

career as a student writing in The Debate, and worked in several 

newspapers and publishing houses. As a writer, Chesterton uses 

his humor in most of his writings, which range from literature to 

politics, religion, and sociology. His Heretics is a critique of writers 

of his time including Bernard Shaw, H. G. Wells, and Oscar Wil-

de, connecting them to a literary poisoning of the new generation. 

Challenged to write about his own philosophy, Chesterton writes 

Orthodoxy, in which he reveals the beginning of his process of con-

version. Among his fictional works The Man Who Was Thursday 

and The Napoleon of Nothing Hill are his most known novels, and 

the Father Brown short stories are recognized as innovative among 

the most popular detective characters. 

Father Brown, Chesterton’s detective, is said to be inspired on 

John O’Connor, a priest who had an important role in the writer’s 

conversion in 1922. From “The Blue Cross”, written in 1910, to “The 

Mask of Midas”, the last short story, written in 1936, Chesterton 

wrote 53 stories with this character. Father Brown’s method of de-

duction is considered to be the opposite of that of Sherlock Holmes: 

while the former relies on human personality, morality and reason 

learned by listening to confession, the latter relies on science and 
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“deduction”. Chesterton’s writings on detective stories and his per-

sonality lead him to be one of the founders and the president of 

the Detection Society in London, in which famous detective story 

writers of the time made a commitment to follow some rules in their 

mysteries and discussed their writings. 

Against the argument that detective stories are bad literature, 

Chesterton argues in “In Defence of Detective Stories” that “It is not 

true, for example, that the populace prefer bad literature to good, 

and accept detective stories because they are bad literature. The 

mere absence of artistic subtlety does not make a book popular” 

(2012, p. 74). In this essay, he points out what he considers to be the 

essence of the detection tales:

The first essential value of the detective story lies in this, that 

it is the earliest and only form of popular literature in which 

is expressed some sense of the poetry of modern life. (…) The 

lights of the city begin to glow like innumerable goblin eyes, 

since they are the guardians of some secret, however crude, 

which the writer knows and the reader does not. Every twist 

of the road is like a finger pointing to it; every fantastic skyline 

of chimney-pots seems wildly and derisively signalling the 

meaning of the mystery. (2012, p. 75)

The understanding of detective stories as “poetry of modern 

life” can be seen in “The Blue Cross” in the different descriptions 

of London and its places. In this short story, the mystery is related 

to how they acquire a different meaning with the unexpected chan-

ges caused by two priests who are acting in a strange way, guiding 

Valentin through London by a series of tracks left by unexpected 

behavior. While most of the description of places in detective stories 

are connected to the mystery and give clues connected to the crime, 

in this short story they acquire a poetic tone that is not objectively 
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connected to the mystery. The restaurant in which Valentin finds 

the first clue, for instance, which “roused all the detective’s rare ro-

mantic fancy” (1988, p. 22) is presented in a long description of the 

urban landscape:

The tall, flat houses round looked at once prosperous and 

uninhabited; the square of shrubbery in the centre looked 

as deserted as a green Pacific islet. One of the four sides was 

much higher than the rest, like a dais; and the line of this 

side was broken by one of London’s admirable accidents 

– a restaurant that looked as if it had strayed from Soho. It 

was an unreasonably attractive object, with dwarf plants in 

pots and long, striped blinds of lemon yellow and white. 

It stood specially high above the street, and in the usual 

patchwork way of London, a flight of steps from the street 

ran up to meet the front door almost as a fire-escape might 

run up to a first-floor window. (1988, p. 19) 

In “How to Write a Detective Story”, Chesterton points out 

three principles of a successful detective story: 1. The aim of the 

story is the mystery, which should be worth hiding; 2. The simpli-

city of the answer, which should be unexpected but not complex; 3. 

The explanation should be familiar to the reader. These three prin-

ciples can be perceived in many of Father Brown stories, including 

“The Blue Cross”.  In this, the final answer to the mystery of the two 

priests is connected to the description of the father that Valentin 

saw on the train in the beginning of the narrative, and to Flambeau’s 

description that is also presented in the first paragraphs – so that the 

answer is simple and familiar to the reader.

Different aspects of Chesterton’s writing style can also be per-

ceived in this narrative, such as the humorous tone and the interrup-

tions in the narrative to converse with the readers. This can be seen 

in the middle of the description of the restaurant, for example, wh 
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en the narrative stops for a moment to digress about miracles, and 

how the “most incredible things about miracles is that they happen” 

(1988, p. 19). In this paragraph, the narrator mentions many unex-

pected events which acquire a different meaning, establishing the 

importance of coincidences. In this moment, for instance, a crime 

is described in which a man called William murdered a William-

son, and how this seems like infanticide – a fact which according to 

Martin Gardner (1988) in the afterword of the short story is related 

to an actual crime. This digression mirrors the narrative as the clues 

follow by Valentin can be seen as accidents or coincidence, but as 

the detective follows them, they reveal the answer which he was 

looking for. 

Chesterton is also known in his writing style for the imitation 

of the spoken language. This is understood by looking to his per-

sonal story: he used to dictate his texts to his secretary. The sound 

marks present in his writings due to this can be seen in “The Blue 

Cross” in the way that some sentences rely on alliteration – as the 

first sentence of the narrative, “Between the silver ribbon of morn-

ing and the green glittering ribbon of sea” (15) – and in the charac-

ter’s lines, as the waiter of the restaurant who speaks with an accent 

– “I zink it is those two clergyman” (23). 

Even though author-based criticism provides objective aspects 

for interpretation and criticism, it does not consider some important 

aspects of the literary text, as its connection to other texts, its social 

and political relevance and its implications and its relationship to 

its readers. The task of looking for the author’s intention may also 

be difficult and misleading, as some authors assume different char-

acteristics depending on the text they are writing – and may even 

include unreliable narrators or an implied author whose character-

istics are opposed to their own. This is not the case of Chesterton, 

but it could be a limitation in the analysis of other literary texts. 
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The investigating reader

Different from author-based criticism, reader-response criti-

cism is based on the assumption that the reader plays an important 

role in meaning making, as interpretation occurs in at the moment 

of reading. Within this assumption, it is said that meaning derives 

from the reader’s reactions, as “it does not exist per se” (ISER, 1978, 

p. 32). In this sense, while reading, the readers do not consume the 

meaning presented by them in a passive way, rather, they play an 

active role in the interpretative process drawing on their previous 

knowledge, assumptions, and expectations. With this, one may ar-

gue that there are as many possible readings as the number of rea-

ders – but this number is limited by what Stanley Fish calls “inter-

pretive community”, which shape what is read (1986, p. 407). 

Reader-response criticism may work with two different direc-

tions: with real readers, studying and discussing how different rea-

ders reacted to a certain text in a certain time or in different places, 

and with fictional readers, focusing on how the texts use different 

strategies to guide the reader’s experience, with some studies inclu-

ding intermediate locations between the two. Considering the aim 

of the discussion proposed in this article, the latter will be focused. 

In this instance, Wolfgang Iser introduces the concept of the implied 

reader, which “incorporates both the preestructuring of the poten-

tial meaning by the text and the reader’s actualization of this po-

tential through the reading process. It refers to the active nature of 

this process – which will vary historically from one age to another – 

and not to a typology of possible readers” (1978, p. xii).The implied 

reader is the role offered to the reader to play within a narrative, 

but real readers may respond to those structures in different ways, 

depending on their previous experiences and preconceptions. Con-

sidering that, the process of meaning-making is not only dependent 

on the text’s rhetoric, but in the way, the rhetoric guides the reader 

to experience literature and then make meaning. 
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Another important concept introduced by Iser is the textual 

gaps, as according to him literary texts, independent on their genre, 

leave gaps that must be filled by the readers’ imagination. In this pro-

cess, the reader’s preconceptions and impressions play an important 

role. Even with modifications in the expectations and shifts in the 

narrative, the reader tries to find a pattern in the narrative by filling 

in these gaps. In detective stories, these gaps are part of the genre, as 

they ask readers to engage in the solution of the mystery proposed. 

According to George N. Dove, even though detective stories are 

seldom studied with a focus on the readers, they “can not be adequate-

ly described without taking the reader into consideration” (1997, p. 1). 

Chesterton himself argues in “Errors about detective stories” that “In 

the detective novel the division of labour is sharply drawn between the 

reader and the novelist. Perhaps it may be pointedly answered that the 

heavier part of the labour falls on the reader.” (CHESTERTON, 1920)

In “The Blue Cross”, as in most of the detective stories, the re-

ader is called to solve the mystery and be a detective, finding the 

resolution together or even before Valentin. By following his path 

and his point of view, all the clues that need to be understood are 

presented in the narrative, giving readers the opportunity to reach 

the answer before the end of the story. The narrative begins with 

a description of Valentin, the reliable representative of the police 

force who is looking for a criminal and who the readers are invited 

to follow. The crime is not known yet, but the criminal is physically 

and psychologically described, giving the readers a clue on what 

they should look for. Differently from other detection tales, in “The 

Blue Cross” the mystery is not who the criminal is or his motivation, 

but what is his next crime, as from the beginning there is a certainty 

that Valentin is going to arrest the famous criminal Flambeau.  

The first description of Father Brown, which follows the des-

criptions of Valentin and Flambeau, is misleading, and he seems 
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to be a silly and ordinary character. Father Brown is described as 

“the essence of those Eastern flats; he had a face as round and dull 

as a Norfolk dumpling; he had eyes as empty as the North Sea; he 

had several brown paper parcels, which he was quite incapable of 

collecting” (1988, p. 18) and his silliness is emphasized as “[h]e did 

not seem to know which was the right end of his return ticket. He 

explained with a moon-calf simplicity to everybody in the carriage 

that he had to be careful, because he had something made of real 

silver ‘with blue stones’ in one of his brown-paper parcels”(1988, p. 

18). The contrast of this description with Valentine’s description as 

a great intellect is misleading, as the readers who are not familiar 

with the characters are lead to believe that Valentin is the detective, 

the great mind behind the story. This is emphasized by the fact that 

this is the first Father Brown story, so it is probable that this descrip-

tion misguided its contemporary readers.

The investigation conducted by Valentin and followed actively 

by the reader begins in the restaurant, in the moment that Valentin 

uses salt instead of sugar as the sugar-basin had salt in it. This weird 

event awakens his curiosity and asking the waiter the reason for 

that he finds out its connection to two priests, giving the readers a 

first clue to the mystery behind the narrative. The same pattern is 

revealed in the next six strange events, leading to a mystery in whi-

ch there is no visible crime, but only a path of strange things caused 

by two priests which need a detective to connect and find a reason 

behind them. With these seven odd actions of the priest, the name 

Flambeau gets forgotten for some pages, and only at the end of the 

story his connection to these events is revealed. 

The identity of the two priests is revealed after giving the fi-

nal clue to the readers. When Valentin arrives at the park to which 

the priest have gone, he sees them, and notices how “one of them 

was much smaller than the other” (1988, p. 31). Their heights, which 
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were discussed in the first part of the narrative, are recalled again, 

showing that the two figures were no strangers to the readers: “he 

could see that the man was well over six feet high” (1988, p. 31) 

and “there could be no doubt about the identity of the short one. It 

was his friend of the Harwich train, the stumpy little ‘curé’ of Essex 

whom he had warned about his brown paper parcels” (1988, p. 31). 

With this information, it is possible to conclude before Valentin that 

the tall one is Flambeau and that the short one is Father Brown, who 

is introduced properly in the following paragraph. 

The priest’s identity is revealed, and the motivation of their 

strange actions is still unknown, but again it seems that the reader 

was misled with Valentin: the two priests are discussing theology, 

and Valentin “seemed almost to hear the sniggers of the English 

detectives whom he had brought so far on a fantastic guess only to 

listen to the metaphysical gossip of two mild old parsons” (1988, 

p. 35). The theological discussion is followed by Valentin with di-

sappointment until Flambeau reveals himself and asks for the sa-

pphire cross. The dialogue follows, confirming their identities and 

revealing the mystery to the readers, clarifying the information that 

might not be so clear as it was seen through Valentin’s perspective. 

Even though the textual aspects of the text were analyzed, a 

reader-based analysis might also include information about real re-

aders and the different meanings produced by them. The focus on 

the implied reader allows an interpretation that can be seen paralle-

led with the author-based reading; however, when real readers are 

involved with their own presumptions, backgrounds, and interpre-

tive strategies, the multiple meanings produced by them distance 

the two approaches. As this approach focuses only on the reader, it 

might distance from the text and the textual evidence, so it is impor-

tant to consider with it also the author and the context. 
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Can author and reader be considered in an analysis?

Even though different approaches to literature are based on di-

fferent assumptions, a combination of some elements might be im-

portant to understand certain texts. As it can be seen in detective sto-

ries, and specifically in “The Blue Cross”, a combination of elements 

for an author-based and a reader-based reading complement the un-

derstanding of the narrative. Further analysis on the intertextual, so-

cial and political aspects of the text may benefit from those readings, 

as they highlight important elements to the detection genre.

A detective story as “The Blue Cross” cannot be understood 

without looking at the main characteristics of G. K. Chesterton’s 

writing. Some elements like humor and the use of alliteration, as 

well as other devices that connect his writing to the speaking lan-

guage and his choice of protagonist, are not present in most of the 

narratives of the genre, may not be completely understood without 

the context of the author. Looking only to Chesterton’s writing style 

and context, however, is not enough to apprehend all the elements 

in the text. In this sense, considering also the readers as an impor-

tant aspect of the literary text is not opposed to the interpretation, 

but it adds to the understanding of the short story. As Chesterton 

argues in “How to Write a Detective Story”, “the detective story is 

only a game; and in that game the reader is not really wrestling with 

the criminal but with the author” (CHESTERTON, 1925).

A reader-based approach of a narrative helps to understand 

the process of meaning-making while the story is read, considering 

the rhetorical strategies and the literary elements used to conduct 

the reader through the narrative. In this analysis, the active role of 

the reader is not ignored, as Iser’s concept of the implied reader 

considers both the reading subject implied in the text and the spa-

ces opened to the reader’s personal experiences and background. 

Without a more objective aspect of interpretation combined with 
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a reader-based reading, however, there is a risk of considering 

everything as a possible reading and going too far to the text itself. 

This comparative proposal has some limitations, as some ele-

ments of both approaches are not considered. The understanding of 

meaning, for instance, which is different in them, cannot be recon-

ciled, as the author-based approach considers the existence of one 

meaning that might be apprehended looking to the context of the 

author, while the reader-based approach considers the possibility 

of multiple meanings, depending on the different readers, limited 

only by the interpretive community. The other critical approaches 

might add to this discussion, but a larger study is not within the 

scope of this paper.

If we consider Chesterton’s metaphor of the criminal as the cre-

ative artist and the detective as a critic, the detection method pro-

vided by an analysis which combines an author-based and a rea-

der-based approach gives a solid ground to collect the clues and to 

arrive at a broader understanding of the narrative. Considering that 

Father Brown’s detection method is based on the understanding of 

the criminals and their motivations, investigating “The Blue Cross” 

based on the two critical approaches proposed is coherent with the 

short story, and reveals important aspects both of literary criticism 

and the genre of detective stories.
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Vicissitudes da arte de engabelar:
o narrador de Helena de
Machado de Assis

Raquel Cristina Ribeiro Pedroso*

Resumo: este artigo analisa duas figurativizações utilizadas pelo narrador de 
Helena, de Machado de Assis, publicado em 1876 como romance-folhetim pelo 
jornal O Globo no Rio de Janeiro. Temos no casamento e no recebimento de uma 
herança estratégias de configuração do ethos narrativo proposto pelo enunciador 
pronto a fixar questionamentos como: que fazer diante de tamanha singularidade 
de caracteres morais? Seria Helena uma protagonista aos moldes romanescos ou 
um “ensaio” de narradores machadianos posteriores à década de 1880? Havia em 
Machado, já nos primeiros romances, a consciência da moralidade e da construção 
subjetiva a que estamos intimamente ligados enquanto componentes de um dado 
social, elaborados pela ousadia de visitar lugares ainda não delimitados por seus 
pares, numa junção das particularidades da alma humana e da forma literária, feito 
que lhe conferiu a alcunha de “escritor de letras” novas apesar de embebido da 
tradição que o antecedeu.

Palavras-chave: Machado de Assis; Helena; ethos; narrador.

Abstract: this article analyzes two world vision used by the narrator of Helena, by 
Machado de Assis, published in 1876 as feuilleton by the newspaper O Globo. We 
have in marriage and the receiptance of an inheritance strategies of configurations 
of the narrative ethos by the enunciating ready to set questions as: what to do before 
such uniqueness of character? Helena would be one protagonist to novelistic molds 
or a “test” of narrators by Machado later to the 1880s? Was in Machado, already in 
the first novels, the consciousness of morality and subjective construction that are 
closely linked as components of a given social, prepared by daring to visit places 
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not delimited by their peers at a junction of the peculiarities of the human soul and 
literary form, a feat that gave him writer nickname of new lyrics though steeped in 
tradition that preceded it.

Keywords: Metafiction. Polyphony. Silence. Irony. Fable.

“O que apresento a seguir são fragmentos 
significativos, 
balizas de um pensamento de que Machado nos 
deu uma singular e complexa variante. 
A qual tem, para nós brasileiros, a força 
peculiaríssima de revelar um passado 
que o nosso presente longe está de ter sepultado” 
(Alfredo Bosi)1 

A saga de Helena é publicada em formato romance-folhetim 

pelo jornal O Globo, de Quintino Bucaiúva, de agosto a setembro 

de 1876, no Rio de Janeiro. A narrativa é iniciada com a abertura 

do testamento do Conselheiro Vale que morre na noite de 25 de 

abril de 1859 e nomeia Helena como filha e herdeira testamentária. 

Contudo, tal situação implica uma escolha: ou o amor paterno 

ao lado de Salvador (seu verdadeiro pai), de afeições íntimas e 

familiares; ou o respeito, prestígio e amparo da lei recebidos com 

a proteção da família do Conselheiro. A protagonista tende a 

optar pelo que é justo, honesto e natural (permancer ao lado de 

Salvador), no entanto, cede à tentação de receber as benesses da 

herança, mesmo sabendo que assim cavaria um abismo entre ela e 

o pai. A escassez de bens materiais (seja real ou imaginária) acende 

desejos aterradores diante daquilo que em nós é falta, desse modo, 

desejar o que não se tem é próprio da natureza humana, é próprio 

de heroínas inacabadas. Assim, Helena mascara suas motivações 

iniciais com estratégias próprias de quem almeja superar um 

1 BOSI, Alfredo. Machado de Assis: o enigma do olhar. São Paulo: Martins Fontes, 
2007, p. 169. 
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estado de humilhação por meio do trato social e de uma trajetória 

calculada pela tessitura de si aos olhos do que era visto como o 

bom tom social. Não é difícil perceber que Machado está dando um 

golpe de misericórdia na gramática das ações românticas, quando 

introduz tamanha dissonância de caracteres aos personagens, e 

quando propõe o princípio do cálculo2 racional como substância 

capaz de organizar e dar coerência ao que parecia ser apenas mais 

uma singela história de amores impossíveis.

Helena trilha um percurso de busca por ascensão social que, por 

meio de figurativizações narrativas como o casamento e o recebimento 

de uma herança, alcança prestígio frente ao olhar alheio – um mal 

decorrente da vaidade de se imaginar em descompasso consigo. A 

relevância de tais figurativizações está no modelo de composição 

do sujeito, dos valores por ele perseguidos e das sanções, tanto 

recebidas quanto doadas, o que nos permite delimitar a construção 

do caráter do enunciador, bem como a fórmula sui generis utilizada 

pelo narrador, enquanto objeto em análise 3. Entretanto, se o prestígio 

2 Segundo o verbete de Abbagnano (2012, p. 131) entende-se como cálculo (in. 
Calculus, fr. Calcul) qualquer método ou procedimento dedutivo, isto é, que seja 
capaz de efetuar inferências sem recorrer a dados de fato. Esse significado genérico 
do termo já fora proposto por Hobbes, que definia a própria razão como um 
cálculo. “A razão, dizia ele, não é senão um cálculo, isto é, uma adição ou subtração 
das consequências dos nomes gerais reunidos para definir e exprimir os nossos 
pensamentos” (Leviath., I, 5). 

3 Para maior compreensão dos termos enunciador/enunciatário Greimas & 
Courtés (1979, p. 150) são de valioso aporte. Portanto, Enunciador/Enunciatário 
(fr. Ênonciateur/Ênonciataire; ingl. Enunciator/Enunciatee) estão para a estrutura 
da enunciação, considerada como quadro implícito e pressuposto pela existência 
do enunciado comporta duas instâncias: a do enunciador e a do enunciatário. 
Denominar-se-á enunciador e destinador – como o “eu”, por exemplo, que é 
um actante obtido pelo procedimento de debreagem, e instalado no discurso. 
Paralelamente, o enunciatário corresponderá ao destinatário implícito da 
enunciação, diferenciando-se, portanto, do narratário reconhecido como tal 
no interior do enunciado. Assim compreendido, o enunciatário não é apenas 
destinatário da comunicação, mas também sujeito produtor do discurso, por ser 
a “leitura” um ato de linguagem (um ato de significar) da mesma maneira que 
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social seria obtido por um desses caminhos, é próprio pensar que 

as atitudes de Helena são direcionadas pelo cálculo – se necessário 

fosse dissimular assim o faria, ou se fosse prudente resignar-se, ou 

se o mais adequado fosse envolver-se em lapsos do inconsciente, 

assim também o faria. 

Guardadas as devidas proporções, fixemo-nos nas vias de 

ascensão social que deixam de lado caminhos como o trabalho ou 

o apadrinhamento, que apesar de gerar espólio não caminham no 

trilho da aquisição do prestígio típico da segunda metade do século 

XIX. Assim, preferir determinadas estratégias indica não somente 

o ethos do narrador, mas a intenção de discutir valores ainda não 

postos na questão da composição de personagens machadiano4. 

Trata-se de escolhas minuciosamente reveladoras de valores 

sociais, já que não se conhece o interior de personagens até que se 

mostrem por ações ou relatos de outrem, ou seja, por estratégias 

a produção do discurso propriamente dito. O termo “sujeito da enunciação”, 
empregado como sinônimo de enunciador cobre de fato as duas posições actanciais 
de enunciador e enunciatário. 

4 Uma teoria do ethos, fundada da união entre retórica e a narratologia, foi 
desenvolvida pelo canadense Albert W. Halsall para a ‘narrativa pragmática’. 
Ela se firma no exame da concepção aristotélica de autoridade aplicada a uma 
questão debatida na poética da narrativa: a da credibilidade do narrador. A escola 
americana do “ponto de vista”, iniciada por Percy Lubbock, a narratologia de Käte 
Hamburguer e de Doritt Cohn, as taxionomias de Gérard Genette e de Mieke Bal 
fornecem noções (como a voz e o modo narrativos, a focalização) e as distinções 
(entre autor/narrador/personagem, e também entre diferentes tipos de narradores) 
que permitem estudar a questão da imagem do locutor no quadro específico da 
narração. Halsall combina esses dados com os fornecidos não só pela Retórica, 
mas também pela Poética de Aristóteles, para ver como e em que condições o 
enunciador parece confiável aos olhos do leitor. Ao fazê-lo, Halsall reformula 
a problemática do “narrador digno de confiança” em termos greimasianos de 
“contrato fiduciário”. Assim, toda comunicação está fundada em uma confiança 
mínima entre os protagonistas, e cabe a uma retórica narrativa, segundo o autor, 
determinar como “a enunciação contribui para criar, no enunciatário, uma relação 
de confiança fundada na autoridade que o enunciador deve se conferir caso deseje 
convencer” (AMOSSY, 2004. p. 21). 
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narrativas – tratar da essência de personagens é perceber fatos tanto 

do individual quanto do coletivo. 

Pela ótica da protagonista temos a percepção aguda de uma 

porção da realidade e de um ponto de vista que tem no conflito 

de interesses e na busca por firmar-se num futuro próximo o 

caminho da dissimulação. Sentimentos mundanos são mascarados 

pela benevolência, pela necessidade do “bom trato social” e pelo 

turbilhão de emoções recolhidas, no lugar de sentimentos nobres, 

aos moldes do romance romântico, temos uma heroína que (re)

faz-se ao sabor das circunstâncias. Como afirma Giannetti (1997, 

p. 52) o animal humano transforma-se em milagre e enigma 

aos seus próprios olhos, conquista o privilégio divino de suas 

potencialidades e a prerrogativa trágica de ser o pior inimigo 

de si mesmo. Delimitaremos, a seguir, duas figurativizaçãoes 

imprescindíveis ao processo enunciativo de Helena, como parte da 

composição individual do extrato social. Trata-se de vicissitudes 

da arte de engabelar – episódios decisivos para a afirmação do 

ethos narrativo, enquanto parte do que o enunciador propõe para a 

configuração do ethos do narrador devidamente configurado pelo 

sujeito enunciativo.

O casamento

Tudo depende do gosto de cada um. 

O casamento é a pior ou a melhor coisa do mundo; 

pura questão de temperamento. (H, p. 77)5 

O narrador apresenta-nos uma protagonista de caráter enigmático. 

Ao correr das linhas temos um ajuntamento de contribuições de 

um narrador cujo ethos fica a cargo da sanção do narratário envolto pela 

5 ASSIS, Machado. Helena. São Paulo: Elevação, 2008. As referências a Helena 
(1876) neste trabalho seguem essa edição, apresentando, daqui por diante, apenas 
a inicial da obra e a (s) página (s).   
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participação nos acontecimentos6, temos o início à apreensão da frieza de 

espírito da menina cuja postura  não é dominada pelo calor das emoções, 

mas por um jogo de interesses um tanto perturbador. Helena não crê em 

paixões avassaladoras ou amores efusivos e enxerga a situação como de 

fato o é – não se envolve em ideais românticos de quem sonha com a 

chegada daquele que poderá levá-la à plenitude do amor pelo sacramento 

convencional do matrimônio. Em conversa com o meio irmão Estácio, e 

num aceno ao desapego, a moça refere-se à figurativização do casamento 

como ponto de “partida versus chegada”, como um método de resolução 

de prováveis conflitos interiores.  E afirma:

o casamento não é uma solução, penso eu; é um ponto de 

partida. O marido fará a mulher. Convenho que Eugênia não 

tem todas as qualidades que você desejaria; mas, não se pode 

exigir tudo: alguma coisa é preciso sacrificar, e do sacrifício 

recíproco é que nasce a felicidade doméstica. (H, p. 67)

A protagonista privilegia o dever e o saber, em detrimento do 

querer e do poder. No contexto acima, encontra-se manipulada por 

Dr. Camargo, amigo da família, para que seja aquela a convencer 

Estácio de que seu casamento com Eugênia seria a melhor escolha. 

Camargo perscrutou as ações de Helena e viu-a como um empecilho 

para a concretização casamento de Estácio e sua filha que já se fazia 

uma necessidade, ou a fortuna do Conselheiro não estaria sob seu 

domínio. A protagonista, por sua vez, mantém-se cercada pelas 

6Não somente no que concerne ao narrador como também ao narratário estamos 
para o conceito de Greimas & Courtés (1979, p. 294) no Dicionário de Semiótica 
cujo Narrador/Narratário (fr. Narrateur/Narrataire; ingl. Narrator/Narratee) se faz 
quando o destinador ou destinatário do discurso estão instalados no enunciado (é 
o caso do “eu” e do “tu”) e podem ser chamados, segundo a terminologia de G. 
Genette, narrador e narratário. Actantes da enunciação enunciada são eles sujeitos 
delegados do enunciador e do enunciatário, e podem encontrar-se em sincretismo 
com um dos actantes do enunciado (ou da narração), tal como o sujeito do fazer 
pragmático ou do sujeito cognitivo, por exemplo.
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artimanhas do médico; pela ameaça de delação quanto a farsa da 

paternidade; pela possibilidade de ver seus planos terminarem, e 

o que seria um tanto pior, pela humilhação pública em detrimento 

do prestígio social, de forma que, para a manutenção da aparência 

de herdeira Helena deixa de lado qualquer vazão a sentimentos 

amorosos e (aparentemente) se une aos planos do médico. 

O narrador apresenta o casamento arranjado como atributos 

da subjetividade, uma ação que desfaz a oposição fictícia entre 

indivíduo e norma, motivando conflitos ao longo da narrativa. Para 

Alfredo Bosi (2010) “A análise dos motivos das ações humanas 

vale-se de uma linguagem de desmascaramento e prenuncia, a 

seu modo, a afirmação dos poderes da Vontade e do Inconsciente 

que seria trabalhada no século XIX por Schopenhauer, Nietzsche 

e Freud” (BOSI, 2010, p. 21). Estácio vive esse conflito, e ante ao 

casamento por conveniência é tomado por lapsos de consciência 

que o faz refletir sobre seus atos. O sujeito narrativo coloca-se entre 

o ato do rapaz e a observação do narratário:

O filho do conselheiro achava-se numa posição difícil. 

Caminhara para o casamento com os olhos fechados; 

ao abri-los, viu-se à beira de uma coisa que lhe pare-

ceu abismo, e era simplesmente um fosso estreito. De 

um pulo poderia transpô-lo; mas, se não era irresoluto 

nem débil, tinha ele acaso vontade de dar esse salto? 

(H, p. 67)

Por que razão, pensando em todas as coisas, não con-

seguira ela apressar o casamento de Estácio? Estácio 

continuava a hesitar, a recuar, a adiar; pedia tempo 

para refletir. Ia agora menos ao Rio Comprido; os dias, 

quase todos, eram desfiados no remanso da família. Mas 

Helena insistiu tanto que ele prometeu fazer o solene 

pedido no primeiro dia do ano. (H, p. 72)
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A habilidade do narrador de tocar em questões latentes de 

forma aparentemente natural é um indício de que Machado de 

Assis usaria dados sociais no trato da individualidade como 

percebemos em Estácio, cuja descrição é a de alguém levado a 

tomar uma decisão da qual não tem consciência, de sorte que 

temos uma ação de norma social capaz de fomentar discussões de 

emoções recolhidas. Sobre a ação de Helena também observamos 

emoções secretas quando a moça se questiona: “que são minutos 

e que são meses? Paixões de largos anos, chegando ao casamento, 

acabam muitas vezes pela separação ou pelo ódio, quando menos 

pela indiferença. O amor não é mais que um instrumento de escolha” 

(H, p. 118 grifo nosso). Helena parecia colher no casamento Estácio 

e Eugênia sua própria felicidade, já que de um lado seu segredo 

estaria resguardado pela ameaça do médico e, de outro, deixaria 

o terreno movediço da paixão que já nutria pelo meio irmão. O 

amor não é idealizado pela protagonista como um instrumento de 

escolha, mas de determinação de caminhos a serem percorridos. 

A familia nuclear desempenha papel fundamental na realização 

desse programa narrativo, lembremo-nos de que Salvador e Helena 

optam pelo distanciamento em nome da posição social a que a moça 

poderia alcançar. Foi preferível negar a relação de familiaridade com 

vistas à ascensão social, que manter-se na periferia da sociedade; 

algo comum aos órfãos e desvalidos. Assim, temos o ethos de um 

narrador apto a demonstrar o jogo de aparências em movimento nos 

quais a menina de hábitos refinados e origem desgraçada revela ser 

bem aplicada. No entanto, reiteramos que a dissimulação de Helena 

está ligada a uma situação social instável, a um passado eivado de 

privações, já que “o refolho calculado, o fingimento precoce, a ironia 

cortês são modos de superar seus estigmas. Suas reações são morais, 

no sentido de um autoexame deflagrado pela suspeita dos motivos 

alheios” (PASSOS, 2007, p. 73). A forma adotada pela protagonista 

é um modo de assegurar sua inferioridade numa espécie de (auto) 

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 7 • n. 14 • p. 171 - 190 • jul./dez. 2016 



179

supervalorização diante do outro, e de fins a atingir superioridade 

pela aparência de pertencimento de classe, vejamos:

— Falei-lhe de um amor forte, é certo, não extinto naquele 

tempo, mas totalmente sem esperança. Que moça não tem 

dessas fantasias, uma vez ao menos? A fantasia passou. Ou eu 

não devo casar nunca, ou posso desposar um homem digno, 

que me ame. Não casar foi algum tempo o meu desejo; não 

o é hoje, desde que você, titia e o Padre Melchior ambicio-

nam ver-me casada e feliz. Para obter a felicidade, além do 

casamento, escolhi pessoa que me parece capaz de dar a paz 

doméstica e os melhores afetos de seu coração. (H, p. 128)

O tratamento da manipulação moral dos personagens e a 

postura do narrador na construção dessa verossimilhança é parte 

do desenvolvimento dos caracteres das primeiras heroínas de 

Machado, de modo que Alfredo Bosi (2010) discute o papel da 

ideologia nesse tipo de composição, além do discurso moral, em 

que a função de justificar ou mudar o mundo quase nunca poderá 

ser retirada de uma perspectiva ideológica ou contraideológica:

A ideologia está sempre a meio caminho entre a 

verossimilhança e a mentira. A verossimilhança torna 

plausível o eu a fala enganadora tenta passar por verdadeiro. 

No polo oposto, o esforço argumentativo da contraideologia 

consiste em desmascarar o discurso astucioso, conformista 

ou simplesmente acrítico dos forjadores ou repetidores da 

ideologia dominante. (BOSI, 2010, p. 394)

A transformação moral dos heróis e o papel do narrador 

na construção dessa mudança é parte da ideia de que todo ser 

humano é uma mistura de razão (o que é explícito ao outro) e 

emoção (paixões implícitas, as quais podem dominar e tomar o 

lugar da racionalidade). Atitudes voltadas à afirmação do eu são 

dotadas do que Jon Elster (1999, p. 90) em “Alchemies of the mind: 

rationality and the emotions” chama de amour-propre – amor de 
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si mesmo, algo intimamente ligado a interesses particulares. Para 

La Rochefoucauld, Apud Elster (1999, p. 95), o corpo sem a alma 

não pode ter sentidos (como visão, audição etc.) ou consciência 

(sentimento e movimento), de modo que o amor próprio se separado 

da ideia e interesse, deixa de ver, ouvir, sentir, ou mexer-se; deixa de 

existir. Sem o amor próprio não há ações destinadas a manutenção 

desse eu, nem possibilidades de disfarce do caráter interessado (e 

interesseiro) de suas pretensões. Segundo Elster a alma é para o 

corpo o que o amor próprio é para os sentidos:

a more plausible mechanism might be that a durable dis-

crepancy between private beliefs and public view induce 

by amour-propre is itself offensive to amour-propre. We 

want to be esteemed by others as well as by ourselves. To 

be esteemed by others, we may have to deceive them, by 

professing motivations and beliefs we do not in fact have. 

(ELSTER, 1999, p. 95) 7. 

A ação de moralistas franceses, de acordo com Alfredo Bosi 

(2010) se faz em erodir, em nível psicológico, a solidez aparente 

do racionalismo clássico8. Desejamos a estima do outro bem como 

7 um mecanismo mais plausível pode ser uma discrepância durável entre crenças 
privadas e opinião pública que induz ao amor-próprio sendo ela mesma ofensiva 
para o amor-próprio. Queremos ser estimado pelos outros, bem como por nós 
mesmos. Para ser apreciado por outros, precisamos ter que enganá-los, professando 
motivações e crenças que, de fato não temos. (tradução nossa). 

8 Os moralistas franceses são assim chamados não no sentido de defensores de uma 
moral conservadora, mas como críticos de costumes e da moral como a mentalidade 
do espírito de sua época, sobretudo do século XVII e XVIII. Restituíram um sentido 
antigo para a filosofia por estudos do comportamento humano – estudaram o homem 
por ele mesmo. Dentre os mais destacados encontram-se: Michel de Montaigne (1533-
1592), François de La Rochefoucauld (1613-1680), Blaise Pascal (1623-1662); Jean de 
La Bruyère (1645-1696); Vauvenargues (1715-1747), Bernard Le Bovier de Fontenelle 
(1657-1757). Sob este aspecto Alfredo Bosi (2009, p. 331) afirma que “de Pascal aos 
moralistes, La Rochefoucauld, La Bruyère e Vauvenargues avulta um pensamento 
dubitativo, à beira do ceticismo, que vê nos discursos políticos e éticos o ocultamento 
de paixões e interesses que não convém admitir publicamente”. 
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a nossa própria estima, entretanto quando buscamos o olhar de 

prestígio do outro enganamo-nos a nós mesmos por meio de 

motivações e valores que de fato não existem. Assim, para Bosi (2010, 

p. 395) a ideologia pesa à proporção da exterioridade que o escritor 

confere à sua personagem, como a redução da pessoa a estereótipos 

que figuram (de fora para dentro), em um regime involuntário ou 

inconsciente da existência. 

Helena mantinham vida dupla numa tentativa de esconder de 

si e do outro os próprios desejos, e assim, aguardar a possibilidade 

de se fazer existir ante a sociedade burguesa carioca do final do 

século XIX. O que esperar da densa composição de personagens que 

o narratário perceberá se atento a todas as minúcias? Para Alfredo 

Bosi (2010) a condensação de caracteres 

viria precisamente dessa presença simultânea de determina-

ção e liberdade, observação e imaginação, reflexo e reflexão, 

passividade e atividade, gesto previsível e consciência moral; 

combinação que não escamoteia nem o peso do princípio 

de realidade nem a força do desejo, nem a luz da autocons-

ciência, móveis díspares do destino dos tipos e das pessoas 

representadas, imaginadas, pensadas. (BOSI, 2010, p. 396)

É necessário deixarmos a ideia de que a literatura atuaria (tão 

somente) como um reflexo social, de que pelo tipo de sociedade seria 

possível formar a densidade de caracteres de personagens e de que 

determinada leitura poderia assegurar um retrato da historicidade 

de um povo, já que saindo da competência de mimetizar tipos 

sociais, e buscando por limites ainda não efetivados encontramos 

substâncias para além da imagem da sociedade, e temos a 

autorreflexão do indivíduo frente à percepção do que o cerca em 

nível social, econômico, pessoal e emocional. 

Machado de Assis descreve traços da estrutura familiar imperial 

brasileira, para quem a intenção e realização máxima do sujeito, 
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sobretudo, do carioca novecentista, estaria na conquista de um lugar 

privilegiado junto a essa estrutura. Quanto à legitimidade da 

busca por pertencimento de classe a ser colocada em discussão, 

ela não indica que o autor mantinha-se satisfeito e conformado 

com a hierarquia social de sua época, como a escravidão ou os 

desmandos sociais9. Helena sente-se inebriada pela dificuldade 

de conciliar o amor com a conquista de bens materiais. Para 

Ivan Teixeria (1987, p. 2) na narrativa machadiana os valores dos 

ricos são tratados como verdades sagradas, embora o narrador 

denuncie que para preservá-los se usem, não raro, a mentira e a 

hipocrisia. 

O narrador de Helena caminha de forma a envolver o 

narratário em seus mistérios, os quais se fazem no âmbito do 

trato social, bem como da articulação de partes das emoções 

humanas próprias do inconsciente, no entanto termina em 

meio a inquietações bem aos moldes das pessoas que ficam a 

meio caminho, divididas entre o amor espontâneo e a ambição 

orientada. 

Partimos para a segunda figurativização proposta por este 

trabalho.

 

A herança

O ethos do narrado utiliza-se de Salvador para falar de 

sentimentos, e é por meio deste que o narratário passa a conhecer 

os detalhes da chegada de Helena à casa da família Vale. Pela 

figurativização do recebimento da herança a protagonista coloca a 

9 Ivan Prado Teixeira (1987, p. 2) afirma que pensar os primeiros romances machadia-
nos em possível conformismo ideológico é condicionar a estrutura interna do roman-
ce a mera representação de queixas pessoais do autor. O caráter própria da narrativa 
de Machado e Assis não toma tal perspectiva, já que preocupa-se mais com a com-
posição crítica de caracteres capazes de suscitar buscas interiores, e por conseguinte 
(por configurar personagens), poder tratar da formação do extrato social. 
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máscara de herdeira e o narratário adentra ao início de um folhetim 

de agosto de 1876 – bem recebido pela crítica, sobretudo, por leitoras 

ansiosas pelo desencadear das ações dos personagens:

— Um dia, almoçando em um botequim, li a notícia da 

morte do conselheiro. O fato consternou-me; mas eu peço 

licença para lhes dizer tudo: de envolta com o sentimento 

de pesar, houve em mim alguma coisa semelhante a uma 

satisfação. Respirava enfim! O contrato expirava com ele; 

eu ia entrar na posse de minha filha. Não escrevi desde logo 

a Helena; fi-lo ao cabo de alguns dias. Tive duas respostas: 

a primeira era no sentido da minha carta; a segunda anun-

ciava-me que o conselheiro a reconhecera por testamento. 

Podia procurar e ler-lhes a segunda carta: é um documento 

da elevação dos sentimentos daquela menina. Exprimia-se 

com a maior gratidão e saudade a respeito do conselheiro; 

mas negava-se a aceitar o favor póstumo. (H, p. 187)

A ideia de apropriação do espólio alheio já estava formada no 

interior de Salvador. O narratário tem a impressão de perceber certo 

abatimento do pai de Helena pela ocasião da morte do Conselheiro, 

mas logo capta a motivação da cena, na qual o narrador declara 

que o homem esteve feliz por imaginar que a filha seria parte de 

seus dias novamente, mas que ao tomar conhecimento de que 

Helena tinha sido nomeada herdeira testamentária optou por não 

deixar os bons sentimentos da filha aflorarem em gratidão e estima 

pela lembrança. Desta forma, a moça foi levada a tomar posse 

não somente da herança mas do prestígio e ascensão social como 

Salvador desejava. 

Sabemos que um dos caminhos da verossimilhança se faz em 

colocar entre as motivações sinais que tragam dados do passado 

para a confirmação de situações no presente. No excerto acima, 

Salvador alude à elevação dos sentimentos da menina pela carta que 

escrevera no ato de aconselhamento para o recebimento da herança; 
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na opinião de Salvador Helena não seria culpada por obedecer 

ao seu pedido, e sim uma alma em conflito ante a usurpação. O 

enunciador soube utilizar acontecimentos do passado para trazer 

ameaça à protagonista que convivia com a sombra de suas decisões; 

a qualquer momento poderia ter seus planos de autonomia e 

satisfação derrubados pela nódoa chamada usurpação, pela ousadia 

de colocar-se mascarada. José Luiz Passos (2007) reitera que o 

fardo do passado dá bagagem emotiva ao herói e adensa a 

sua compostura, animando o seu caráter com a aparência 

verossímil de uma experiência vivida. A nossa expecta-

tiva de que pessoas são feitas dessa matéria produz, por 

meio da leitura, e efeito da plausibilidade moral dessas 

pessoas; diante do que foram e de como se imaginam 

diferentes dos demais, entendemos o que motiva “por 

dentro”. Por isso podemos dizer que são mais profundos. 

(PASSOS, 2007, p. 79)

O pai ama a filha, mas não pode colocar esse amor à frente 

do que considera os bens do futuro; Helena, embora ame o pai, 

não pode colher os frutos desse amor – as benesses do Conselheiro 

equivalem às carícias paternas de que Salvador se sente defraudado 

– apesar da consciência de que aceitar tal herança é atentar contra a 

ordem social e os direitos legais de outrem. 

Quando a fraude é revelada não há mais possibilidades de ser 

mantida, já que o que importa não é que os meios de ascensão sejam 

lícitos, mas que pareçam sê-lo., de modo que aspectos de aparente 

dualidade (inferioridade versus superioridade) que pudessem 

trazer dúvidas, quanto ao caráter da protagonista, são colocados 

em juízo. Assim, o narratário vê uma usurpação acontecendo e se 

questiona acerca das reais motivações que poderiam fazer Helena 

buscar parecer digna diante de sanções negativas, numa situação de 

intensa dissimulação. Salvador é consciente de que o mascaramento 

não é bem visto, quando já se tem a verdade dos fatos – é necessário 
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decorar o que se tem em mãos com fins de estabelecer algum nível 

(mesmo que seja raso) de nobreza aos seus atos. Logo, é conveniente 

que no modo do parecer as coisas sejam vistas como diversas do que 

de fato são, numa eterna necessidade do autoengano10 para que o 

indivíduo seja capaz de (ao menos) conviver consigo mesmo. 

No excerto a seguir veremos que a moça deseja estar acima 

de qualquer suspeita, e quando questionada pelo padre Melchior 

a respeito de seu caráter é enfática na afirmativa de que a herança 

não cobriria seu amor próprio. E assim, como no passar das páginas 

ao se folhear um livro, o narratário vai tomando consciência de 

que a protagonista mantém-se no terreno do autoengano – mesmo 

quando aparenta agir por interesses frívolos na concessão da farsa 

pelo espólio alheio, mostra que tem bons sentimentos, a ponto de 

10 Eduardo Giannetti (1997, p. 11) toca nessas questões morais que o ser humano 
“disfarça” ou “engana” (ou pensa disfarçar e/ou enganar), e ressalta a possibilida-
de de estarmos enganados sobre nós mesmos e sobre as crenças, paixões e valores 
que nos governam. Perceber isto é abrir-se à oportunidade de rever e avançar. É 
ousar saber quem se é para poder repensar e tornar-se quem se pode ser. Uma 
disparidade entre realidade e aparência fruto do comportamento de um deles que 
“deturpa as percepções e modifica a ação do outro”. O autor ainda afirma que o 
conhecimento da prática do engano no mundo natural é uma via de mão dupla: 
conhecer tentativamente o outro, por mais distante e alheio que ele pareça, é co-
nhecer tentativamente a si mesmo. A volta é a continuação da ida. Pensar o homem 
a partir da natureza pressupõe pensar a natureza a partir do homem. (GIANNET-
TI, 1997, p. 34).  No entanto, pela própria natureza reflexiva e autorreferente, o 
autoengano não pode ser realizado ou planejado de forma calculada, como são 
os exemplos mais notórios de blefe, trapaça, fraude e engano de terceiros (GIAN-
NETTI, 1997, p. 120). Dessa forma, a noção de autoengano voluntário e deliberado 
(no sentido em que o mentiroso trama e calcula sua própria mentira) é uma contra-
dição lógica. O autor também ressalta que “a peculiaridade do autoengano como 
fenômeno mental advém do fato de que ao contrario do engano interpessoal, ele 
é uma ocorrência intrapsíquica. Não se trata, nesse caso, da mente x enganando y, 
mas de nossa própria mente individual enganando a si mesma sobre alguma coisa 
especifica (autoengano local) ou se enganando, de forma mais abrangente, sobre 
si mesma (autoengano global). Nas situações concretas de vida prática, é claro, a 
quadratura do círculo do autoengano pode assumir os mais diversos contornos e 
conteúdos” (GIANNETTI, 1997, p. 120). 

Vicissitudes da arte de engabelar: o narrador de Helena de Machado de Assis



186

fazer sacrifícios em nome da grandeza de sua consciência. O que 

fazer diante de tamanha singularidade de composição? Para Jon 

Elster (1999) “the desire for self-esteem is not an interest; hence, if 

this reading is correct, amour-propre need not be accompanied by 

interest” (ELSTER, 1999, p. 91)11. Logo, não se tratando exatamente 

de satisfazer um interesse, o amor próprio envolve-se com camadas 

de manutenção de características peculiares da moral. Vamos ao 

diálogo:

 — Muito bem! Contudo, sua dignidade... 

  — Oh! em último caso abro mão da herança. 

  — Era capaz disso? Perguntou Melchior. 

  — Se era capaz? Desejo-o até, disse a moça com veemência. 

E acrescentou em tom mais brando: 

  — Sobre o homem de minha escolha desejo que não paire 

a mínima desconfiança. (H, p. 141)

De acordo com a questão (busca e manutenção do prestígio 

social), a protagonista mantém-se como convém, se necessário 

fosse abdicar do espólio para parecer digna ante ao olhar do outro 

assim o faria – uma postura baseada na estima alheia e aquisição de 

prestigio para si. Ainda na atitude de repudiar o lucro da usurpação, 

e com a presença do pai para lhe afiançar a companhia, temos uma 

estratégia desse narrador, que se falsifica de quando em quando, e a 

partir do que pensa ser parte do ethos do enunciador. 

Afeições familiares e bens materiais são colocados em 

igualdade – de um lado o amor do pai, de outro, os bens materiais. A 

protagonista fica com os últimos. Nada há de romântico ou idealista 

em decisões como esta – prevalece a fria eleição do espírito, ainda 

que com uma leve camada de bons sentimentos, e de acordo com 

Bosi (2007, p. 86) quando assim o faz “todas as vibrações interiores 

11 ”o desejo de autoestima não é um interesse; assim, se esta leitura está correta, 
amor-próprio não precisaria ser acompanhada de interesse” (tradução nossa). 
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calam-se, degradam-se à veleidade ou rearmonizam-se para entrar 

em acorde com a convenção soberana. Fora dessa adequação só há 

tolice, imprudência ou loucura”. Importa-nos lembrar que isso não 

justifica que Helena deva ser considerado um romance “água com 

açúcar”, como a crítica no mais das vezes o enxergou, mas, parte de 

um terreno denso de composição de personagens e de um narrador 

bem articulado que perpassa sentimentos recolhidos em direção 

à exterioridade, como quando se refere a Dr. Camargo, amigo da 

família, retratado como contrário a empresa de Helena. O médico 

não hesitou em reaver os bens do Conselheiro por via do casamento 

de Eugênia, sua única filha, com a herança de Estácio:

Não era fácil dar a Eugênia a felicidade que o pai 

ambicionava e a que mais lhe apetecia a ela. Posto não fosse 

perdulário, eram poucos os haveres do médico, de modo 

que a filha não podia caber pecúlio suficiente a satisfazer 

todas as veleidades. Ele espreitou durante longo tempo um 

noivo, armando com algum dispêndio a gaiola em que o 

pássaro devia cair. No dia em que percebeu a inclinação de 

Estácio, fez quanto pôde para prendê-lo de vez. Esperou 

muitos meses a iniciativa de Estácio; e quando ela lhe entrou 

a fugir para a região das coisas problemáticas, suspeitou a 

influência de Helena. Já era muito que esta moça diminuísse 

a herança do futuro genro; arrancar-lhe o genro era demais. 

Camargo não hesitou um instante, foi direito ao fim. O 

resultado confirmou-lhe a suspeita. (H, p. 101)

Personagens machadianos frequentemente lançam-se (deposto 

da instância do medo) frente a obstáculos e hipóteses as quais 

pendulam como solução de impasses de natureza moral. Expõem-

se à especulação em um mundo de invenção, devaneio e delírio, 

em que a instância emocional mantém-se em desigualdade. Assim, 

após a percepção/aceitação da racionalidade voltam a si, numa 

espécie de retorno à autocontemplação. 
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Helena e Dr. Camargo conhecem as etapas que se necessita 

percorrer para ascender socialmente e internalizam o presente 

(ainda que num curto espaço de tempo) vislumbrando benesses 

futuras. Para Ivan Teixeira (1987, p. 40) quando Dr. Camargo 

suborna Helena para obter o casamento de Eugênia com Estácio e 

dá, em momentos diferentes da narrativa, três beijos na filha, fixa 

marcas da aproximação dela com a fortuna de Estácio. Esses beijos 

são estrategicamente destacados pelo narrador, de tal forma que 

atingem a categoria de símbolos irônicos, – algo do espírito das 

obras maduras de Machado de Assis. 

A arte de manipular o outro em benefício próprio admite 

variações quanto à sofisticação do projeto e pode até ser perigosa, 

mas sem mistérios; não há grandes contradições ou discrepâncias 

de informações. A credulidade da vítima é a grande aliada. Ao 

enganar os novos parentes, Helena busca manipular as crenças e o 

comportamento alheio por meio de sinais de falseamento da realidade. 

Já o autoengano está para uma informação, “um espinho lógico”, que 

conta para si mesma, e a contradição é inevitável. Giannetti (1997, pp. 

117-118) afirma que para que eu me engane com sucesso, é preciso 

que eu minta para mim e, ainda mais, que eu acredite na mentira. 

No entanto, como alguém poderá ao mesmo tempo não acreditar e 

acreditar em algo? Ou, como aceitaria de bom grado a mentira contada 

a si mesma? Seria como acreditar no que não acredito ou fingir não 

saber o que sei. Quando tento mentir para mim mesmo, sei o que 

sei, sei que estou mentindo e perco o crédito que meu interlocutor 

deposita em mim. Assim, o que diferencia o “enganar a si mesmo” 

do “enganar o outro” é o fato de que o autoengano é uma ocorrência 

passiva, fechada à atenção consciente e sujeita a uma lógica peculiar. 

Não há lugar para a má-fé e o cálculo frio característicos dos casos 

mais claros de embuste interpessoal. É pela consciência que temos 

a condição de não sermos ludibriados pelo “trabalho subterrâneo e 

anônimo do hipócrita interior” (GIANNETTI, 1997, p. 121). Helena é 
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retirada do terreno movediço do autoengano e quando isso acontece, 

o contingente de realidade se faz tão vil que lhe rouba o oxigênio 

vital. Os que eram frutos de vida passam a ser motivos de morte. 

Para Alfredo Bosi:

a medida que cresce em Machado a suspeita de que o 

engano é necessidade, de que a aparência funciona como 

essência, não só na vida pública, mas no segredo da alma, 

a sua narrativa se vê impelida a assumir um atitude mais 

distanciada e ao mesmo tempo, mais problemática, mais 

amante do contraste. [...] A ambiguidade do eu-emsituação 

impoe-se como estrutura objetiva e insuperável. (BOSI, 

2007, p. 84)

Helena é o romance do experimento, do dissecamento 

individual, de emoções conscientes e inconscientes agindo na 

conduta de ações. E, se visto como ensaio da literatura nacional de 

Machado de Assis trata-se de um desconfortável processo de nudez 

do homem interior inserido na luta por achar-se pleno, frente a vida 

na corte carioca do final do Brasil Império. Para Augusto Meyer 

(1952, p. 17) havia em Machado a consciência da miséria moral a 

que estamos condenados, por isso mesmo, cultivava a esterelidade 

quase desumana com que o puro analista paga o privilégio de tudo 

criticar e destruir. Esse “primeiro” Machado de Assis é como “a 

castanha dentro do ouriço”, entendemos que o tom menos mordaz 

de intenções moralizantes de seus primeiros romances gestou a 

decepção, ironia e o trabalho estético apreendidos após as Memórias 

Póstumas de Brás Cubas (1881), sem deixar de tecer facetas de 

narradores nada comprometidos com a cor local ou os caracteres 

romanescos da década de 1870.
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo discorrer sobre um breve estudo feito a 
respeito da metalinguagem presente na obra de João Cabral de Melo Neto, poeta 
da 3ª geração do Modernismo, especificamente em dois de seus poemas, a saber, 
“Educação pela pedra” e “Uma faca só lâmina”. Ao longo deste artigo buscamos, 
portanto, uma reflexão metalinguística acerca das escolhas lexicais do poeta, bem 
como a construção de metapoemas.
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Abstract: This thesis aimed, in the light of the writings of João Cabral de Melo 
Neto , poet of the 3rd generation of Modernism , discuss a brief study about the 
metalanguage present in his work. Begins with presentation of specific content, 
with which we will treat the metalanguage in the work of this author, however, 
highlighting two poems : “Educação pela pedra” and “Uma faca só lâmina” 
just by pointing a setting of poems and what we look out for each of them . 
The metalanguage and the lexical choices of João Cabral de Melo Neto, these 
poems reflection is bruised throughout this article, as well as a relationship with 
“metapoemas” is established.

Keywords: Metalanguage, Poetry of João Cabral de Melo Neto, Metapoema, Modernism.
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Introdução

O ponto de partida para a reflexão deste trabalho será um dos 

eixos principais da poesia de João Cabral de Melo Neto: a metalingua-

gem. Para tanto, cabe destacar que o poeta, João Cabral de Melo Neto, 

estreou como escritor em 1942 com o livro “A pedra do sono” e daí 

por diante foi conquistando um grande espaço na literatura brasileira 

e, posteriormente, a mundial, devido a sua genialidade na arte de 

escrever. Dentre outras obras, destacam-se também: “Psicologia da 

composição” (1947); “O cão sem plumas” (1950); O rio (1954); “Duas 

águas” (1956); “Quaderna” (1960); “Morte e vida Severina” (1966); 

“A educação pela pedra” (1966); “A escola das facas” (1979), dentre 

outras. No decorrer de sua vida, o escritor imprimiu seus traços 

únicos e peculiares que acentuam em suas obras a objetividade do 

fazer poético, alinhada aos fatos do cotidiano, fazendo com que, desta 

forma, a realidade sobressaia sobre a subjetividade que é aliada ao 

lirismo. Para tal proeza que se incumbe ao texto, assinala-se, a priori, 

a análise da poesia de João Cabral ao que se refere aos seus traços 

fortes de suas vertentes, a saber, de caráter participativo, a poesia 

de natureza metalinguística. Em síntese, trate-se da vertente que se 

volta para a metalinguagem, em que o primado poético é o próprio 

fazer do texto, assumindo a autêntica acepção do termo poiesis, que 

remete ao sentido de fazer. E, por outro lado, a outra vertente do 

autor volta-se para o Nordeste, ao apresentar em sua grande parte, 

os ensinamentos do cotidiano mesclados à poesia. É perceptível que 

muitos leitores tendem a classificar a poesia de João Cabral como 

uma escrita complexa, difícil de ser analisada, porém, para avançar 

profundamente em sua poesia, é necessário compreender que ela 

está presente em diversas partes de nosso cotidiano, seja na música 

ou nos ditos populares.

Tendo como base essa ligação com o cotidiano, tentaremos 

plasmar, ao longo destas linhas, um estudo que reitere a existência de 
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traços do cotidiano, bem como da aguda capacidade linguística do 

poeta, em dois textos paradigmáticos de sua obra: “Educação pela 

Pedra” e “Uma faca só lâmina”, demarcando, com isso, a potência 

das linhas poéticas de João Cabral, que mais do que um poeta, 

foi, praticamente, pioneiro no dissolvimento da subjetividade na 

poesia brasileira.  

Ambientação dos poemas

 “Educação pela pedra” marcou positivamente a escrita de João 

Cabral de Melo Neto. A obra, que contém um poema homônimo, 

foi lançada em 1966 e enquadra em si uma abordagem acerca da 

própria operação do fazer poético, acentuando que um poema deve 

ser construído de modo que tenha a consistência de uma pedra, de 

forma “seca”, dura, sem abertura ao sentimentalismo, cabendo ao 

poeta a responsabilidade de lapidá-lo por meio de uma aguda escolha 

de palavras concretas, sendo a mais literal possível, em detrimento 

dos termos polissêmicos propícios às ambiguidades.

“Uma faca só lâmina (ou: serventia das ideias fixas)”, de 1955, 

por sua vez, centraliza-se em três objetos elementares (faca, relógio e 

bala) que são repetidos exaustivamente ao longo do poema a fim de 

estabelecer um paralelo entre eles e o fazer poético. Cada uma dessas 

palavras tem sua função na obra e se entrelaçam para a obtenção de 

uma pretensão maior. A todo o momento as conceituações dos três 

objetos em destaque são evidenciadas ao leitor. 

Para o encaminhamento dessa discussão, não se pode deixar 

de ressaltar, ainda que em breves linhas, a interessante postulação 

de Luiz Costa Lima acerca da poesia de João Cabral de Melo Neto, 

o conceito de antilira é a pedra angular da poesia cabralina, visto 

que se constrói a partir de certa peculiaridade do poeta: a poesia de 

Cabral rompe com as amarras da subjetividade exacerbada, a propó-

sito de se concentrar nas malhas estruturais do texto. Na esteira do 
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poema em foco, acentua-se que a pedra e a faca, a bala e o relógio são 

destituídos de suas significações denotativas. É atribuído a eles um 

caráter conotativo, metafórico, agregando-lhes um valor de ensino, 

corte, ruptura, quebra dos sonhos, corte do exagero de linguagem 

e do deslocamento metonímico provocado pela imagem do relógio 

com seu “tic-tac” sendo comparado a um coração, preciso e pulsante.

Pelos caminhos da pedra

Na poesia de João Cabral é perceptível uma grande tendência 

a certo aspecto didático atribuído à pedra, que funciona, aqui, como 

método que nos traz uma forma de “educação” que aparece com vera-

cidade na construção do poema, possuindo estrutura e linguagem que 

enaltecem este objeto. Além de demonstrar uma reflexão sobre o fazer 

da poesia no interior da própria poesia. Vale, neste momento, ressaltar 

que o poeta não gostava de músicas ou batidas rítmicas, sendo sempre 

aguçado a buscar somente as palavras e suas precisões de conteúdo.

 Nestes escritos, temos uma pedra que não nos apresenta quais-

quer tipos de qualidades ou virtudes; é dura e fria; pedra esta que 

nas poesias de Cabral sai da posição de simples objeto, passando 

a assumir o papel de ser essencial no caminho da escrita da poesia 

metalinguística de João Cabral. Observa-se que a metalinguagem 

deste poema também pode ser analisada pela escolha das palavras 

que o compõem, como por exemplo, os termos moral e economia, 

que, quando em contato com o restante dos vocábulos, nos trazem 

a lume uma linguagem do ensino que, aqui, se converte ao âmbito 

da poesia através da pedra e de suas particularidades anatômicas:

A lição de moral, sua resistência fria

ao que flui e a fluir, a ser maleada

a de economia, seu adensar-se compacta:

lições da pedra (de fora para dentro,

cartilha muda), para quem soletrá-la. (MELO NETO, 1997) 
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Ainda permeando pelos ensinamentos que esta pedra de João 

Cabral nos apresenta, podemos analisar nos escritos de Antônio Carlos 

Secchin (2014, p.242), autor reconhecido na fortuna crítica cabralina, que 

“A educação pela pedra implica a aprendizagem de uma “desaprendi-

zagem” do “poético” (trata-se de uma “antilira”), balizada pelo signo-

-pedra que a condensa.” Neste trecho vemos a posição metalinguística 

presente nesta pedra de João Cabral, que não possui intenção de trazer 

sentimentalismo e/ou emoção, mas sim a demonstrar densidade dos 

objetos, legibilidade e que são palpáveis ao aprendizado do fazer poético.

                                                                                                        

Mecanismo dos objetos

Os objetos citados possuem papel determinante não só na construção 

do texto, mas também no entendimento do poema. A bala, por exemplo, é 

naturalmente atribuída à noção de densidade, concentração; no poema não 

é diferente, o que diverge são as aplicações desses conceitos e significados. 

Por ser densa há uma comparação implícita a capacidade que a linguagem 

tem de condensamento. Como se pode inferir nos seguintes versos: 

Assim como uma bala

Enterrada no corpo,

Fazendo mais espesso

Um dos lados do morto;

Assim como uma bala

Do chumbo mais pesado,

No músculo de um homem

Pesando-o mais de um lado. (MELO NETO,1986, p.187)

A faca, objeto cortante, que fere e machuca. No referido poema, 

seu papel é de cortar palavras, de evitar o exagero da linguagem, o 

que prevalece é a ideia da concisão, da limpeza e dessa forma, por 

ser de certo modo inovador na linguagem e na sua disposição no 

poema, chocar o leitor, provocar um estranhamento causado não 
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pela economia da linguagem, mas pelo trabalho feito em cima do 

texto a fim de torná-lo enxuto e objetivo. Eis, tais traços nas linhas 

poéticas de Cabral:

Quando aquele que os sofre

Trabalha com as palavras,

São úteis o relógio,

A bala e, mais, a faca...

... Pois somente essa faca

Dará a tal operário

Olhos mais frescos para

O seu vocabulário

E somente essa faca

E o exemplo de seu dente

Lhe ensinará a obter

De um material doente

O que em todas as facas

É a melhor qualidade:

A agudeza feroz,

Certa eletricidade,

Mais a violência limpa

Que elas têm, tão exatas,

O gosto do deserto,

O estilo das facas. (MELO NETO, pág. 196, 1986)

Através desse objeto cortante dá-se explicitamente, ao analisar o 

trecho acima, o eixo temático que percorre o poema: o fazer poético. 

João Cabral coloca em foco o ato de fazer poesia, de se construir pa-

lavra por palavra um poema. Não apenas deixar o sentimento fluir e 

escrever, o que vai contra o poeta, já que João Cabral não acredita na 

subjetividade, na inspiração obtida pelo escritor para externar o que 

sente. O fazer poético é um trabalho em cima das palavras, de seu 
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ordenamento e por meio da disposição que é feita ao longo da obra. 

Trata-se de um ponto de vista mais objetivo, de tratar a linguagem 

como objeto para se alcançar seu propósito e transmitir (ou não) al-

guma ideia. Em linhas gerais, trata-se de um processo que se utiliza 

a linguagem para explicar acerca de seu próprio funcionamento.

E o relógio, que ao marcar o tempo pelo som dos ponteiros, é 

comparado à batida do coração. Dessa forma, o relógio é o que torna 

a imagem viva, assim como o coração faz com o ser humano.

Mais cuidado porém

Quando for um relógio

Com o seu coração

Aceso e espamódico.

É preciso cuidado

Por que não se acompasse

O pulso do relógio

Com o pulso do sangue,

E seu cobre tão nítido

Não confunda a passada 

Com o sangue que bate

Já sem morder mais nada. (MELO NETO,1986, p.190)

Antônio Carlos Secchin (2014, p.133) estabelece uma relação 

entre esses objetos e as suas conotações (bala comparada ao chumbo, 

faca relacionada à lâmina e boca e o relógio comparado ao coração) 

ao explicitar que:

O relógio continua sendo o elemento menos forte da série, 

na medida em que se remete, por metáfora, exclusivamente 

ao mundo animado, sem apresentar a mesma consistência, 

mineral-metonímica, de chumbo e lâmina. Ainda: a bala se 

enfraquecia em contato com o músculo. Ora, o relógio é co-

notado exatamente por coração: traz em si a metáfora do que 
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deve ser evitado pela bala. Por outro lado, acentua-se, entre 

esta e a faca, a solidariedade das respectivas representações: 

já unidas metonimicamente em chumbo/lâmina, conterão 

desdobramentos metafóricos (dentes/boca) interligados por 

nova relação de contiguidade.

Além disso, sem a figura do relógio, as imagens não podem ser 

“projetadas” para o leitor. Assim sendo, ele tem a capacidade de manter 

o bom funcionamento da escrita, da linguagem, do poema, através dele 

o que foi e o que será construído pode ser visto como imagem, como 

um mecanismo vivo. Esses objetos, junto com o relógio, possuem uma 

relação metafórica que é cara à poesia cabralina, caracterizando os poe-

mas da segunda vertente de João Cabral como metapoemas. Costa Lima 

(2011, p.47) nos mostra sobre essa comparação dos signos no poema 

com os sentidos, atribuindo-o a antilira característica de João Cabral:

Em uma “Uma faca só lâmina”, os signos funcionam como 

simuladores de sentido. No poema lírico por excelência, o 

sentido se quer sensível; aqui, ele busca estabelecer-se por 

um entrelaçamento semanticamente aguçado. Antilira, 

poesia minoritária. A ausência de melodia no poema cabra-

lino, a inexistência de efeitos sonoros, a quase inexistência 

de neologismo tem a mesma explicação. Ao mostrar sua 

intimidade, o poema recusa aceitar o que normalmente se 

considera razão da poeticidade. 

Assim, Cabral nos apresenta um poema ímpar de sua trajetória, 

com todas as especificidades do poeta, com foco na não subjetividade 

e na elaboração, palavra por palavra de um poema metalinguístico. 

Com o auxílio de três objetos que se repetem ao longo do texto, Cabral 

vai construindo metáforas e alegorias que são comparáveis à própria 

vida, mas que também perpassam um sentido de sistematizar em sua 

obra o artifício de se produzir um poema.
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Conclusão

A análise inferida aos poemas de João Cabral apresentou-nos 

um modelo de poema singular da nossa literatura brasileira. Em Uma 

faca só lâmina e Educação pela pedra, Cabral faz aguçar os sentidos 

do leitor e desponta em uma nova vertente: poemas que são feitos 

para se explicar o trabalho árduo de se fazer poemas.

Com toda a complexidade dos poemas apresentados, Cabral 

lança mão da antilira, revelando traços de objetividade e ao mesmo 

tempo de sensibilidade, mas sem os tons de melancolia e sentimen-

talismo exacerbados contidos na poesia lírica.

Ao fazer a leitura de Antônio Carlos Secchin (2014, p.242) 

observa-se que:

a conquista da pedra, em João Cabral, é solidária de tantas 

outras travessias para o obstáculo: o caminho para a faca 

adensada em lâmina. Defrontar-se com a pedra e com a 

lâmina não é, certamente, abolir o espelho (nem cremos 

que isto seja possível), mas é alterar-lhe o ângulo prefixado 

pelo conforto da tradição lírica.

Nesse sentido é possível inferir que os caminhos da lâmina e 

da pedra ao longo do poema supracitado, são como uma forma de 

passagem diferente da que estava presente na escrita da época é como 

uma forma de busca por trilhar pelo conhecimento do fazer poético 

que tanto percorre a obra cabralina. 

Assim, concluímos, nossas reflexões sobre a escrita metalin-

guística de João Cabral de Melo Neto, cientes da grande relevância 

que esta tem em nossa literatura nacional e também no cenário 

internacional.
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Um para o caminho de Harold Pinter 
o teatro como instrumento político 

Rodrigo Conçole Lage*

Resumo: O objetivo desse trabalho é estudar a peça Um para o caminho, do dra-
maturgo inglês Harold Pinter, ganhador do Nobel de Literatura de 2005. Na 
primeira parte deste artigo apresentamos um resumo da obra, analisamos os 
personagens e, por meio de um minucioso exame das didascálias, examinamos 
as características cênicas da peça. Na segunda parte, analisamos o texto com a 
finalidade de identificar o modo como trabalhou o tema da violação dos direitos 
humanos na vida dos presos políticos.

Palavras-chave: Harold Pinter, Teatro inglês, Violação dos Direitos Humanos.

Abstract: El objetivo de este trabajo es estudiar la obra teatral Um para o caminho 
del dramaturgo inglês Harold Pinter, ganador del Nobel de literatura de 2005. En 
la primera parte de este artículo ofrecemos un resumen de la obra, analizamos los 
personajes e, mediante un minucioso examen de las didascálias, examinamos las 
características escénicas de la pieza. En la segunda parte, analizamos el texto con la 
finalidad de identificar el modo como trabajo el tema de la violación de los derechos 
humanos en la vida de los presos políticos.

Keywords: Harold Pinter, Teatro inglés, Violación de los derechos humanos.

Introdução

Harold Pinter, vencedor do Nobel de Literatura de 2005, nasceu 

em 1930, na cidade de Londres. Ele foi poeta, romancista, roteirista,

ator, diretor e é considerado um dos maiores dramaturgos do sécu-

lo XX. Mesmo com toda a sua importância ele é pouco conhecido 
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no Brasil e somente uma de suas peças foi publicada aqui, Volta ao 

Lar, traduzida por Millôr Fernandes. A tradução aqui utilizada é 

de Portugal, onde encontramos um grande número de traduções.

Ao longo de sua carreira, Pinter abordou diferentes assuntos 

em suas peças, roteiros, poemas e em sua ficção; sendo que os temas 

políticos passaram a ter preponderância a partir de determinado mo-

mento. Nosso objetivo é estudar a peça que deu início a sua produção 

politicamente engajada, assim como estudar a forma como, nessa 

obra, esse autor trabalha a violação dos direitos humanos cometida 

pelos regimes ditatoriais nessa obra.

Por não termos no Brasil nenhuma tradução da obra apresentamos 

na primeira parte um minucioso estudo da peça. Temos um resumo, 

uma descrição dos personagens e, por meio de um minucioso exame 

das didascálias, examinamos os diferentes elementos cênicos utiliza-

dos pelo autor. Na segunda parte, analisamos o texto identificando o 

modo como trabalhou o tema da violação dos direitos humanos, que 

está presente na vida dos presos políticos em regimes totalitários.

1- Um olhar sobre Um para o caminho

Um para o caminho é uma peça política em um ato, escrita 

numa única noite. Segundo a esposa do escritor a origem da peça 

pode ser remetida a 1983 quando, após a leitura do livro Prisoner 

Without a Name, Cell Without a Number de Jacobo Timerman, Pinter 

pensou pela primeira vez em escrever sobre o assunto. Contudo, 

ela só veio a ser escrita em janeiro de 1984, após uma conversa que 

teve com duas jovens turcas que havia conhecido em uma festa de 

aniversário. O título da peça refere-se a uma frase utilizada por 

Nicolas em diferentes momentos (PINTER, 2002, p. 180, 182, etc.), 

mas cujo significado não fica claro.

Ao conversar com as tais jovens sobre a tortura nas prisões tur-

cas elas, com total indiferença, lhe responderam que os prisioneiros 
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deviam ser comunistas, como se isso fosse uma justificativa para 

sua utilização. Revoltado com essa indiferença, Pinter a escreveu 

como uma forma de expor sua revolta. Essa peça foi o primeiro 

texto escrito após um período de bloqueio que durou três anos e 

deu início à fase política de sua produção.

Resumidamente a peça aborda os interrogatórios sofridos pelos 

membros de uma família. Nicolas, o interrogador, inicia seu longo 

interrogatório com Victor, o que nos permite saber que sua esposa 

e seu filho estão presos. O nome do protagonista não deixa de ser 

irônico, pelo fato de que ele foi um vitorioso ao sair da prisão, mas à 

custa de uma derrota pessoal e moral. O filho, Nicky, algum tempo 

depois, passa por um rápido interrogatório onde ficamos sabendo 

que havia resistido à prisão, cuspindo e chutando os soldados. Tal 

fato, como veremos posteriormente, será a causa de sua morte. 

Gila, a esposa, é a última a ser interrogada e ficamos sabendo como 

ela e seu marido se conheceram quando ela tinha dezoito anos. Somos 

informados também sobre o pai dela, um herói que deu a vida por seu 

Deus e por seu país. Por fim, Victor e Nicolas voltam a se encontrar, 

e podemos ver que Victor sucumbiu submetendo-se ao governo, as-

sim como sua mulher que será libertada uma semana depois. A peça 

termina bruscamente com a insinuação de que o menino está morto. 

Ela segue uma estrutura clássica onde, segundo Rosenfeld, 

“todas as partes são determinadas pela ideia do todo, enquanto 

este ao mesmo tempo é constituído pela interação dinâmica das 

partes” (ROSENFELD, 1985, p. 33). Isso foi feito com o objetivo de se 

atingir a verossimilhança, o que leva a uma “descarga das emoções 

pelas próprias emoções suscitadas (catarse)” (ROSENFELD, 1985, 

p. 33). O próprio ato de escrita pode ser entendido como um tipo 

de catarse, visando a produzir o mesmo efeito na plateia. 

Partindo do princípio de que uma peça não é somente o texto, 

mas também o espetáculo em que ele se concretiza, vamos encontrar 
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uma série de elementos que compõe esse espetáculo: o texto acom-

panhado das didascálias, os personagens e seu figurino, o cenário, 

a iluminação e, em alguns casos, a música, entre outros. Em muitos 

casos, tais elementos estão explicitados nas didascálias e servem do 

orientação para os que desejam encenar o texto. Como na segunda 

parte analisaremos a peça propriamente dita nós iremos apresentar, 

na sequencia, os outros elementos que a compõe, mas não na ordem 

em que estão aqui listados, a partir do exame das didascálias. 

A peça é composta de um ato dividido em quatro partes. Elas 

terminam com a escuridão que encobre o cenário de modo que a 

passagem do tempo se manifesta por meio da iluminação. Contudo, 

somente a partir da segunda parte temos a indicação de que há luz 

e se é de tarde ou de noite. Na primeira temos o interrogatório de 

Victor. O início da segunda é indicado pela didascália “Luz. Tarde” 

(PINTER, 2002, p. 183) e nela se dá o interrogatório de Nicky. 

No início da terceira temos “Luz. Noite” (Ibid., p. 185) e nela 

se dá o interrogatório de Gila. Na última parte, temos “Luz. Noite” 

(Ibid., p. 188). Nela Victor volta a ser interrogado pela última vez. 

A diferenciação entre tarde e noite pode indicar, também, uma 

variação na iluminação, de modo que o espectador perceba uma 

diferença de horário. 

Não há uma descrição detalhada do cenário em uma didascália, 

no início da peça, como é usual em muitos dramaturgos. A partir dos 

detalhes apresentados em algumas é possível construir o ambiente 

de forma mais precisa. Temos o aposento com a porta de entrada. 

Sabemos que nela há uma secretária, com um interfone sobre ela 

(Ibid., p. 178), de localização incerta (provavelmente de frente para 

a porta), e um aparador com bebidas e copos (cuja localização não 

está explicitamente definida) (Ibid., p. 178, 187). 

Como o foco da peça é a situação, e não os personagens em si, 

consequentemente a descrição deles é sumária. Sabemos as idades, 
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no caso de Nicolas de forma aproximada (Ibid., p. 177). Além disso, 

as didascálias informam que Victor e Gila foram espancados (Ibid., 

p. 178, 185). No que diz respeito ao figurino vemos que não há ne-

nhuma indicação sobre o que estariam vestindo. O único detalhe 

fornecido sobre Victor e Gila é que “as roupas estão rasgadas” 

(Idem) e, na última parte, que “Victor está bem vestido” (Ibid., p. 

188), um modo de representar a sua futura libertação.

Como o interesse é criticar a violação dos direitos humanos o 

foco de Pinter é descrever os detalhes que contribuirão para res-

saltar a violência sofrida pelos presos. A indumentária dos atores 

é algo secundário, pois eles estão presos. O ponto central é o fato 

de estarem com as roupas rasgadas, o que revela ao público a vio-

lência sofrida pelos personagens. O mesmo vale para a aparência: 

o importante é que seja visível o fato de que foram espancados.

Sobre os personagens sabemos muito pouco. Nicolas, o inter-

rogador (não sabemos o seu cargo), é um alcoólatra, meio judeu, 

megalomaníaco, irônico, autoritário, impiedoso e sem nenhum res-

peito pelos outros. Victor aparentemente é um homem inteligente, 

talvez um intelectual, que se deixa dominar pelo desespero ao final 

do interrogatório. Os intelectuais têm sido comumente perseguidos 

por se oporem as ditaduras, de modo que podemos ver nele um 

arquétipo dos presos políticos inseridos nessa categoria. 

Nicky é um típico menino que gosta de filmes de filmes, de 

aviões e ama os pais. Ao ser preso, ele lutou corajosamente cuspindo 

nos soldados e os chutando, mas aparentemente não foi espancado 

por isso já que a didascália não diz nada a respeito, como no caso dos 

pais. Sabemos pouco sobre Gila, mas como ela seguiu um caminho 

oposto ao de seu pai podemos ver nela um espírito de rebeldia, mas 

que foi quebrado pelos maus-tratos e estupros sofridos na prisão. 

Apesar do número abundante de didascálias elas costumam ser 

muito sumárias. Além disso, boa parte delas é composta de uma única 
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palavra: “Silêncio” (PINTER, 2002, p. 179), “Pausa” (ibid., p. 181), 

“Olha” (PINTER, 2002, p. 183), entre outras. Todas elas são didascálias 

externas, isto é, aparecem fora dos diálogos. Deve-se destacar que 

não há nenhuma sobre efeito de som e as únicas indicações tempo-

rais são as que mencionam ser de tarde ou de noite, como já foi dito. 

Muitas didascálias tratam da movimentação dos atores. Temos 

uma referente ao momento da entrada no início da primeira parte: 

“Encosta-se. A porta abre-se. Victor entra, lentamente [...]” (PINTER, 

2002, p. 178), nas demais partes todos os personagens já estão em cena 

desde o início. Outras da posição: “Nicolas de pé com um rapazinho” 

(PINTER, 2002, p. 183), “Nicolas de pé. Victor sentado [...]” (PINTER, 

2002, p. 188). Outras tratam da movimentação de forma mais ou me-

nos genérica: “Ele levanta-se, dirige-se a ela, ergue o dedo” (PINTER, 

2002, p. 188), “dirige-se à garrafa [...]” (PINTER, 2002, p. 188). 

Boa parte delas trata da atuação. Temos as referentes a gestos: 

“Bebe” (PINTER, 2002, p. 178), “Ela olha fixamente para ele” (PIN-

TER, 2002, p. 187), “A cabeça cai para trás” (PINTER, 2002, p. 188). 

Curiosamente, não temos nenhuma que indique as expressões, o 

que contribuiria para identificarmos o modo como cada persona-

gem reage durante os interrogatórios. A única atitude especificada 

diz respeito a Nicolas, o que serve para realçar o lado irônico do 

interrogador: “Ri-se selvagemente, pára” (PINTER, 2002, p. 181). 

Por outro lado, são abundantes as didascálias referentes à 

fala. Algumas tratam do tom de voz: “Gritando” (PINTER, 2002, p. 

185), “Murmura” (PINTER, 2002, p. 189). Outras tratam do modo 

como se fala: “Pesadamente, noutra voz” (PINTER, 2002, p. 181), 

“calmamente” (PINTER, 2002, p. 179). Mas, as mais abundantes são 

as indicações de pausa ou silêncio. Porém, não fica claro o motivo 

da variação terminológica para o mesmo ato, pois a pausa e o si-

lêncio significam, igualmente, um intervalo entre duas falas. Uma 

explicação seria que o silêncio serve para indicar que o intervalo é 
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maior do que na pausa. Assim, na pausa o ator intercala no meio 

de sua fala um breve momento de silêncio antes de continuar. No 

silêncio, o ator faria uma pausa maior. 

Por fim, vemos em alguns diálogos palavras ou pequenas frases 

destacadas em itálico. Isso é uma forma de indicar que deve ser dita 

com maior ênfase. Por exemplo: “Só se tem uma obrigação. Ser honesto. 

Não há mais nenhuma” (PINTER, 2002, p. 181) ou “Estou a falar da 

tua mulher. Da tua mulher” (PINTER, 2002, p. 183). Mas é um recurso 

pouco utilizado.

Veremos, a seguir, como Pinter utiliza a peça como um 

instrumento para criticar a violação dos direitos humanos, violação 

que se manifesta graças a aparente invulnerabilidade do poder 

constituído.

 

2- O drama dos presos políticos: violação dos direitos humanos 

numa ditadura

  Antes de analisarmos a peça examinando-a a partir da ideia de 

violação dos direitos humanos precisamos conhecer esses direitos. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas, sendo proclamada no dia 10 

de dezembro de 1948. Ela foi elaborada depois das duas guerras 

mundiais e sua origem está relacionada ao impacto das atrocidades 

cometidas durante a Segunda Guerra Mundial e ao desejo de garantir 

ao indivíduo certos direitos diante dos poderes públicos. Os abusos 

que haviam sido anteriormente cometidos pelos regimes autoritários 

ainda estavam frescos na memória de todos. Mas o que são esses 

direitos? João Baptista Herkenhoff nos dá a seguinte definição (1997, 

p. 145):

Por direitos humanos ou direitos do homem são, 

modernamente, entendidos aqueles direitos fundamentais 

que o homem possui pelo fato de ser homem, por sua 

Um para o caminho de Harold Pinter o teatro como instrumento político 



208

própria natureza humana, pela dignidade que a ela é 

inerente. São direitos que não resultam de uma concessão 

da sociedade política. Pelo contrário, são direitos que a 

sociedade política tem o dever de consagrar e garantir.

Um dos fundamentos de qualquer regime ditatorial é a ideia 

de que aqueles que estão no poder podem fazer tudo o que deseja-

rem, pois sua vontade é suprema e não admitem nenhum tipo de 

contestação. Isso depois de assumirem pleno controle do Estado, 

o que não quer dizer que em alguns momentos não possam agir 

de forma diferente por razões estratégicas. Hitler, Stalin, Aiatolá 

Khomeini, entre outros, usaram o poder que dispunham como 

chefes de estado de forma indiscriminada por acreditarem que 

tinham o direito de fazê-lo. Pode-se dizer que a prisão daqueles 

que se opõe a um regime tem sido, ao longo do tempo, uma prática 

comumente utilizada nos mais diferentes países e regimes políti-

cos. Consequentemente, não é de se surpreender que a liberdade 

política tenha sido garantida pelo 2º artigo da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (1948, p. 2):

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as 

liberdades proclamados na presente Declaração, sem dis-

tinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, 

de língua, de religião, de opinião política ou outra, de 

origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou 

de qualquer outra situação. Além disso, não será feita ne-

nhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou 

internacional do país ou do território da naturalidade da 

pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, 

autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania.

Ao mesmo tempo, essa ideia de que quem está no poder tem 

liberdade para fazer tudo o que desejar está presente não está 

presente somente na mentalidade da liderança político/militar a 
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mentalidade, mas também está presente na mentalidade dos su-

bordinados. Eles adotam essa postura por estarem, de certo modo, 

compartilhando o poder com os governantes. Vemos isso na peça 

quando Nicolas, visivelmente orgulhoso de sua autoridade, afirma: 

“Posso fazer tudo o que me apetecer” (PINTER, 2002, p. 183). Não 

somente orgulhoso, mas seguro de sua autoridade: “Todos me 

respeitam aqui. Tu inclusive, não é? Acho que é a atitude certa” 

(PINTER, 2002, p. 179). 

Em nenhum momento a palavra ditadura é utilizada na peça, 

mas a forma como os interrogatórios e os diálogos se dão deixa 

claro que Pinter situa a peça no interior de uma ditadura. Um dos 

pontos a ser discutido é se se trata de uma ditadura teocrática ou 

não. Eles aparentemente não foram presos por razões religiosas, 

pois a questão sobre se Victor é ou não um homem religioso não 

leva a nenhum tipo de acusação contra ele, e sim a afirmação de 

que os que estão no poder são apoiados por Deus: “És religioso? 

Eu sou. De que lado achas que Deus está?” (PINTER, 2002, p. 183). 

E Nicolas se vê como um mensageiro de Deus ao afirmar que: 

“Deus fala através de mim. Refiro-me ao Deus do Antigo Testamen-

to, bem entendido, embora eu não seja judeu de todo” (PINTER, 

2002, p. 179). Isso nos leva a pensar que foram presos por judeus. 

Outro fato que reforça a possibilidade de seja uma teocracia reli-

giosa é o elogio feito ao pai de Gila: “Acreditava em Deus. Ele não 

pensava, como vocês, sacos de merda. Ele vivia. Ele vivia. Era feito 

de aço e de ouro. Ele morria, ele morria, ele morria, pelo seu país, 

pelo seu Deus. E morreu mesmo, morreu, morreu, pelo seu Deus” 

(PINTER, 2002, p. 186). 

Podemos interpretar a presença da religião na peça como uma 

crítica explícita as ditaduras teocráticas, ou podemos ver nessas falas 

uma utilização instrumental da religião, por alguns, para justificar suas 

ações. Nesse caso, Nicolas pretende, segundo Abbas Hilal Farhood, 
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“dar a impressão de que ele é um homem devoto” (FARHOOD, p. 4, 

tradução nossa), o que consiste em algo passível de crítica. 

 O primeiro elemento a ser destacado é a violência física, que 

faz parte da própria natureza dos regimes ditatoriais. Esse tipo de 

regime precisa de um instrumento de repressão capaz de combater 

todos os inimigos, reais ou imaginários, que possam colocar em 

risco o seu domínio sobre a população. A violência nunca ocorre 

em cena, mas está sempre presente por meio das marcas do espan-

camento sofrido pelo casal. Essa atitude é uma clara violação do 

5º artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948, p. 2) 

onde é dito que: “Ninguém será submetido a tortura nem a penas 

ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes”. 

Outro artigo violado em diferentes momentos da peça é o 12º 

(Ibid., p. 3) que diz: “Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na 

sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua cor-

respondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais 

intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito a proteção da lei”. 

Ela ocorre, por exemplo, no modo como a casa deles foi depredada: 

“Disseram-me que uns rapazes meus a desarrumaram um bocado. 

Mijaram nos tapetes, isso assim” (PINTER, 2002, p. 180). 

A violência também se manifestou no fato de que Gila, depois 

de ser presa, foi estuprada várias vezes pelos soldados. Violência 

que provavelmente continuaria sendo utilizada, pois, ao interrogá-

-la ele afirma: “Mas acho que ainda pode entreter-nos a todos mais 

um bocado, antes de ires embora” (PINTER, 2002, p. 180). Com isso 

Nicolas se coloca como um dos que vão estuprá-la, sem nenhum tipo 

de remorso. O que não deixa de ser também uma forma de atingi-la 

psicologicamente.  E, por fim, sabemos que houve a luta de Nicky 

com os soldados quando foi preso, o que será a causa de sua morte, 

pois o menino foi considerado um “criminoso” e será condenado 

por seu ato como se tivesse cometido algum tipo de blasfêmia: 
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O teu filho tem...sete. É um fedelhozito. Educaste-o assim. 

Ensinaste-o a ser assim. Podias ter escolhido. Podias tê-

-lo encorajado a ser uma pessoa de bem. Em vez disso, 

encorajaste-o a ser um fedelhozito. Encorajaste-o a cuspir, 

a atacar soldados honrados, soldados de Deus (PINTER, 

2002, p. 180).

A morte do menino é indiretamente declarada quando Nicolas 

fala com aparente indiferença: “O teu filho? Oh, não te preocupes 

com ele. Era um fedelhozito” (PINTER, 2002, p. 189). O verbo no 

passado deixa claro que ele já não vive e o fato de que a peça ter-

mina com Victor encarando-o revela todo o choque da declaração e 

o horror de uma ditadura que não hesita em eliminar uma criança 

como se fosse o mais perigoso dos bandidos. Não sabemos em 

que circunstâncias se deu sua morte, mas, se compararmos com a 

realidade histórica da ditadura militar brasileira podemos supor 

que o dramaturgo construiu sua peça imaginando um cenário bem 

semelhante. Não se pode esquecer que o desrespeito a vida é o ápice 

da violação dos direitos humanos:

Outro grave problema se refere às vítimas que acabavam 

sendo mortas durante a tortura. Médicos legistas fornece-

ram laudos falsos que ocultavam as marcas das torturas. 

Também justificavam as mortes como sendo de causas 

naturais ou por atropelamentos, suicídios e mortes em ti-

roteios. Muitos legistas apresentavam os torturados como 

se estivessem gozando de perfeita saúde. Muitos cadáveres 

foram sepultados anonimamente, e até hoje familiares não 

sabem o que aconteceu com os corpos das vítimas (BORGES; 

NORDER, 2008, p. 5).

 Na última parte da peça Victor está bem vestido, mas isso não 

esconde o fato de que foi agredido, como podemos ver no diálogo 

entre os dois. Nicolas diz que não o ouve bem e ele responde que 

é por causa da boca, de sua língua (o que quer dizer que estava 
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machucada) (PINTER, 2002, p. 188). Tal fato explica a sua mudança 

de atitude, pois ele (assim como sua mulher) não suportou o sofri-

mento físico e psicológico a que foi submetido. Se compararmos a 

presença da tortura na peça e suas consequências com a que ocorreu 

durante a ditadura militar no Brasil veremos que a motivação para 

a sua existência faz parte de própria natureza dos regimes ditato-

riais e que os efeitos psicológicos nas vítimas tendem a ser muito 

semelhantes entre si. Isso nos ajuda a compreender a motivação 

psicológica da atitude do protagonista e apresenta uma visão mais 

precisa das transformações pelas quais passou (evitando assim um 

julgamento moral condenatório):

No entanto, no regime militar, a tortura foi um dos meios 

que serviu para o governo alcançar os seus interesses po-

líticos. Durante a tortura, as vítimas atingiam um nível de 

dor e sofrimento que acabavam admitindo atos e crimes 

que não cometeram. Muitas das vítimas foram obrigadas 

a assinar falsas confissões, e foram à imprensa se declarar 

culpadas e arrependidas. Estas vítimas levantaram deter-

minadas concepções sobre a esquerda revolucionária, que 

levaram a população a interpretá-las como monstros que 

queriam destruir a liberdade de todos. Passando assim a 

identificar no governo o defensor de suas vidas, e no limite 

até acreditar na retórica de que era defensor dos direitos 

humanos (BORGES; NORDER, 2008, p. 11). 

Mas, além das agressões físicas, temos as psicológicas e verbais, 

presentes em diferentes momentos. Gila é chamada de “puta de 

merda”, “monte de merda” (PINTER, 2002, p. 186), assim como 

afirma que estava bêbada e drogada. No início da peça Victor é 

pressionado pelo que poderia acontecer a seu filho e pelo estupro 

sofrido pela mulher. Mesmo o menino é intimidado quando Nicolas 

afirma que os soldados não gostaram dele. A destruição psicológica 
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e emocional é um elemento presente na vida dos presos políticos 

e, principalmente, dos que foram torturados.

Conclusão

A violência que serve de sustentáculo aos regimes ditatoriais 

faz com que os inimigos desses regimes sejam vítimas dos mais 

diferentes abusos, incluindo a perda da própria vida. Ou, o que 

talvez não seja menos brutal, a perda da própria dignidade, dos 

valores e do autorrespeito dos que foram presos por se oporem 

a esses regimes. Harold Pinter, motivado pela indignação diante 

do desprezo com que a violência sofrida pelos presos políticos 

era tratada, escreveu um pungente retrato do desprezo pela vida 

humana. O que faz essa peça muito atual diante do que ainda vemos 

em muitos países.  
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Por uma literatura menor: espaços 
possíveis em Carolina Maria de Jesus

Raul Gomes da Silva*

Resumo: Em 1960 Carolina Maria de Jesus publicava Quarto de Despejo. É sob a 
ótica deste livro que pretendemos captar blocos de invenção de um povo menor, 
renegado pela tradição literária. Tendo em vista que a literatura brasileira é formada, 
predominantemente, pelo homem branco, de classe média e heterossexual, este 
trabalho pretende realizar algumas experimentações com a literatura de autoria 
feminina, com o seu acontecimento e movimento em direção a literatura não 
branca, ou seja, a uma literatura menor. De acordo com a perspectiva aberta por 
Deleuze e Guattari (2003), entendemos por literatura menor, aquela de natureza 
política e coletiva. Carolina de Jesus foi preterida do espaço literário brasileiro 
por ser mulher, negrae favelada. Por dar voz a uma coletividade, por fazer de sua 
escrita um agenciamento de corpos minoritários. Percebe-se que, mesmo com o 
advento dos estudos culturais e pós-moderno, a escrita da mulher, e em especial da 
mulher negra, ocupa espaços marginais na literatura nacional. É a partir desses e 
nesses espaços menores que desejamos pensar a multiplicidade do acontecimento 
literário, suas possibilidades, formas e expressões. 

Palavras chave: Literatura menor; Espaço literário; Espaço.

Abstract: In 1960 Carolina Maria de Jesus publishing Quarto de Despejo. It is from 
the perspective of this book we intend to capture invention blocks of a minor peo-
ple, disowned by Brazilian literary tradition. Considering that Brazilian literature 
is formed predominantly by the white man, medium and straight class, this paper 

* Estudante do curso de Licenciatura em letras, habilitação em português e espanhol 
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Coxim. Desenvolve 
pesquisa sob a orientação da professora Dra. Márcia Rejany Mendonça.É Membro 
do Grupo de Pesquisa Espaço, Literatura e outras Artes (TOPUS), vinculado à 
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intends to carry out some experiments with female authorship of literature with its 
event and move toward nonwhite literature, ie, a minor literature. According to the 
perspective opened by Deleuze and Guattari (2003), we mean by minor literature, 
that of political and collective. Carolina Maria de Jesus was passed over the Bra-
zilian literary space as a woman, black and slum. By giving voice to a community, 
for making your writing an assemblage of minority bodies. That even to realize 
with the advent of cultural studies and postmodern writing of women, especially 
black women, occupy marginal spaces in our literature. It is from these and these 
smaller spaces we want to think the multiplicity of literary event, its possibilities, 
forms and expressions. 

Keywords: Minor literature; Literary space; Space.

Neste trabalho analisaremos o livro Quarto de Despejo: diário de 

uma favelada, de Carolina Maria de Jesus. Acreditamos que há, nesta 

obra, uma potência literária que precisa ser discutida, pensada e 

debatida. Para que possamos captar esses movimentos faremos uso 

do conceito de literatura menor, de Deleuze e Guattari (2003). Utiliza-

remos este conceito na análise da referida obra porque entendemos 

que a criação literária de Carolina é, também, desterritorializada, 

política e coletiva. Identificar como literatura menor os textos escri-

tos por Carolina de Jesus, não é uma tentativa de despotencializar 

ou diminuir o valor estético de sua escrita. É, porém, o contrário: 

interessamo-nos em perceber as linhas de fugas, as quebras e rup-

turas que a literatura produzida pelas minorias (mulheres, negros, 

pobres) provoca em relação a “grande” ou estabelecida literatura, 

aquela produzida pelo homem citadino, branco e de classe média.

O campo literário configura-se como um espaço de produção de 

discurso. O escritor é quem da voz (ou deveria) aos diversos grupos 

sociais a partir de suas personagens e narradores. Como dizia 

Barthes, o escritor possui a função de “transformar o pensamento 

ou a consciência social ”1. O escritor é quem deveria deixar falar o 

outro (mulheres, negros, pobres) em seu enunciado. Mas, um estudo 

que analisa os romances publicados pelas principais editoras do 

1 BARTHES; 2003, p.37 
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país nos últimos 15 anos2, nos diz da ausência de mulheres negras 

como personagens protagonistas e também como escritoras, ou seja, 

como produtoras de discursos. Podemos dizer então que, o discurso 

que se desprende da literatura nacional recente é marcadamente 

masculino.  Nesse sentido, ao lançarmos o olhar para o texto de 

Carolina, desejamos pensar espaços possíveis para a escrita da 

mulher negra, para seus enunciados. Fazemo-nos os seguintes 

questionamentos: de quem e de que lugar fala Carolina de Jesus? 

Que linguagem utiliza? Essas são perguntas condutoras de nossa 

escrita e, é a partir delas que procuramos desenvolver este texto.

A Enunciação Coletiva

Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento, Minas Gerais, 

e tem sua escolaridade resumida aos dois anos em que frequentou 

o colégio espírita Allan Kardec. Em 1937, migra com sua mãe para a 

cidade de São Paulo, onde trabalha, num primeiro momento, como 

auxiliar de cozinha e doméstica. Após a morte de sua mãe, Caroli-

na muda-se para a favela de Canindé, lugar de onde sai conhecida 

como a escritora dos pobres para o Brasil e o mundo. 

Negra, favelada, semianalfabeta, catadora de papel e ferro velho, 

Carolina Maria de Jesus foi romancista, dramaturga, poetisa e com-

positora. Além de ter 4.500 páginas manuscritas3, ainda não publica-

das, em cadernos velhos encontrados no lixo da cidade de São Paulo 

e que estão sob o domínio da biblioteca nacional,tem as seguintes 

obras publicadas: Casa de Alvenaria, Diário de Bitita, Pedaços da Fome, 

Ontologia Pessoal, Provérbios, Onde Estaes Felicidade, entres outras.

2 Ver: DALCASTAGNÈ, A personagem do romance brasileiro contemporâ-
neo:1990-2004”. 

3 Ver: SOUSA, Germana Henriques Pereira de. Memória, autobiografia e diário 
íntimo. In: BASTOS, Hermenegildo José; ARAÚJO, Adriana de F. B. (org.). Teoria e 
Prática da crítica Literária Dialética. Brasília: Editora: EDU – UnB. 2011. p. 86 ) 
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Quarto de Despejo: diário de uma favelada é o seu livro de gran-

de sucesso. Foi publicado com à ajuda de Audálio Dantas, jorna-

lista que “descobriu” Carolina ao visitar a favela do Canindé para 

fazer uma reportagem para o jornal de São Paulo, Folha da Noite, 

na época, o jornal de maior tiragem. O diário foi publicado pela 

Livraria e Editora Francisco Alves em agosto de 1960, e na sema-

na de lançamento foram vendidos cerca de cem mil exemplares4, 

chegando a ultrapassar Jorge Amado que havia publicado o livro A 

Morte e a Morte de Quincas Berro D’água. Posteriormente, o livro, que 

é estudado hoje dentro daquilo que se denomina literatura margi-

nal e periférica (dentre os muitos caminhos possíveis para análise 

desta obra), foi traduzido em quatorze línguas. No entanto, mesmo 

com toda a projeção que ganha logo após a publicação de Quarto de 

Despejo, a escritora foi rapidamente silenciada não só pela ditadura 

militar de 1964, como também pela imprensa que se apropriou da 

imagem da negra-favelada-que-escreve para vender notícias, e logo 

descarta àquele produto ao relento. Carolina havia se tornado um 

produto barato para a imprensa brasileira. No campo literário ela 

não era bem-vinda. A classe letrada ignorava a produção da catado-

ra de lixo afirmando que sua escrita não era literatura, ideia que foi 

descartada pelos estudos literários.

O diário íntimo foi escrito nos períodos de 15 a 28 de julho de 

1955 e 2 de maio de 1958 a 1 de janeiro de 1960. Carolina é a narra-

dora-personagem que, em primeira pessoa, conta sua luta contra 

a fome e a miséria. Ao escrever suas memórias em um diário, ela 

escreveu a respeito de suas inquietações mais íntimas. Além disso, 

é por meio de sua voz que conhecemos as vozes anônimas dos mo-

radores da periferia. Carolina nos apresenta não só as configurações 

do interior da favela de Canindé, como também traça um perfil das 

4 Ver: SOUSA, Germana Henriques Pereira de. Memória, autobiografia e diário 
íntimo. In: BASTOS, Hermenegildo José; ARAÚJO, Adriana de F. B. (org.). Teoria e 
Prática da crítica Literária Dialética. Brasília: Editora: EDU – UnB. 2011. p. 86). 
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comunidades periféricas espalhadas pelo Brasil, tal qual fez Paulo 

Lins em Cidade de Deus, e Ferrez em suas narrativas.

Tais comunidades ganhavam forma com o êxodo rural do final 

da década de cinquenta. Moradoras e moradores da região nordeste 

que enfrentavam a extensa seca de 19585 deixaram suas casas para 

buscarem trabalho na industrialização da cidade de São Paulo. Esse 

contínuo fluxo migratório contribuirá para o crescimento das pri-

meiras favelas paulistanas.

Carolina registra em seu diário o inchaço da periferia de Canindé: 

“Atualmente é difícil para pegar gua, porque o povo da favela duplica-

-se. E a torneira é só uma” (JESUS, 2004, p. 97)6 . E continua assina-

lando a chegada dos novos moradores: “O que sei é que com tantos 

baianos na favela, os favelados veteranos estão mudando-se”(JESUS, 

2004, p.70).As favelas superlotavam-se de operários e subempregados, 

estes eram os novos subalternos que tinham de residir às margens da 

cidade, como é de praxe aos sujeitos menos favorecidos.

Ao escrever, a narradora deixa claro aos seus leitoresde que 

em seu livro narraria suas dores e as dos demais favelados: “Vou 

escrever um livro referente a favela. Hei de citar tudo que aqui se 

passa” (JESUS, 2004, p.17). Ela segue mostrando ao leitor sua fun-

ção de agente do discurso: “Aqui na favela quase todos lutam com 

dificuldades para viver. Mas quem manifesta o que sofre é só eu. E 

faço isso em prol dos outros” (JESUS, 2004, p. 32). Carolina escreve 

em prol de uma comunidade ausente, o que encontramos em seus 

textos são enunciados menores, uma escrita do povo e para o povo. 

5 Sobre a seca de 1958, no Nordeste, ver: KUBTCHESKY, 2000, p. 164. 

6  Aqui, assim como nas demais citações que farei da obra de Carolina, mantive a 
linguagem da escritora inalterada, tal qual o fez a editora ÁTICA na8ª edição de 
Quarto de Despejo. Desse modo, a linguagem de Carolina será problematizada, não 
porque a considero equivocada do ponto de vista gramatical, mas porque acredito 
residir aío valor literário do texto Caroliniano. 
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É na enunciação coletiva que reside o valor literário da escrita de Carolina. 

A respeito da função coletiva de enunciação, Deleuze e Guattari afirmam: 

 

É a literatura que se encontra carregada positivamente 

desse papel e dessa função de enunciação coletiva e mesmo 

revolucionária: a literatura é que produz uma solidariedade 

ativa apesar do ceticismo; e se o escritor está à margem ou à 

distância da sua frágil comunidade, a situação coloca-o mais 

à medida de exprimir uma outra comunidade potencial, de 

forjar os meios de uma outra consciência e de uma outra 

sensibilidade (DELEUZE; GUATTARI, 2003, p.40).

A literatura de Carolina assume valor coletivo na medida em 

que a voz narradora7, na narrativa, revela ao destinatário a função 

coletiva de seu enunciado, uma vez que a narradora diz escrever em 

prol dos outros favelados e de seus conflitos: a fome, as condições 

pouco favoráveis dos marginais e a extrema miséria em que estes 

viviam. O que Carolina escreve são os perceptos e contrates do es-

paço urbano que vigia, normatiza e expulsa os corpos minoritários-

para às margens da cidade.

 A narrativa nasce em meio ao entulho da favela e desponta 

para a margem da literatura. Digo margem porque sabemos que o 

cânone literário brasileiro é formado, em grande parte, pelo homem 

branco, heterossexual, adulto e de classe média alta, como destacou 

Regina Dalcastagnè em A personagem do romance brasileiro contem-

porâneo: 1990 a 2004 (2005). Nesse sentido, podemos perceber que 

o lugar da fala de Carolina é o da exclusão, do não pertencente, do 

7 Aqui, assim como nas demais citações que farei da obra de Carolina, mantive a 
linguagem da escritora inalterada, tal qual o fez a editora ÁTICA na8ª edição de 
Quarto de Despejo. Desse modo, a linguagem de Carolina será problematizada, não 
porque a considero equivocada do ponto de vista gramatical, mas porque acredito 
residir aío valor literário do texto Caroliniano. 
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marginal e do periférico, tendo em vista que a escritora apresenta-

-se como mulher, negra, pobre e favelada e, por isso, minoria. Dito 

em outras palavras, Carolina integra os grupos dos marginalizados 

– aqueles que recebem valoração negativa pela cultura dominante, 

seja pela etnia, cor, sexo, identidade de gênero ou orientação sexu-

al. E por ocupar o lugar do menor, dos confundidos, dos que não 

possuem o poder de fala é que seus textos foram ignorados. Para 

Deleuze e Guattari, é no conceito de literatura menor que reside 

toda uma potência de expressão literária:

Houve muitos debates sobre o que é uma literatura margi-

nal? Assim como o que é uma literatura popular, proletária, 

etc.? Os critérios são evidentemente muito difíceis enquanto 

não se passar primeiro por um conceito mais objetivo, o de 

literatura menor. É a única possibilidade de instaurar de 

dentro um exercício menor de uma língua mesmo maior 

que permita definir literatura popular, marginal, etc. Só 

desse modo é que a literatura se torna realmente máquina 

coletiva de expressão, apta a tratar e exercitar conteúdos 

(DELEUZE; GUATARRI, 2003, p. 42).

No cenário da hegemonia canônica literária brasileira, a escrita 

da mulher negra não poderia adquirir outro valor que não o de mar-

ginal. É sobretudo por sua condição de negra e catadora de papel, 

que Carolina foi preterida inúmeras vezes ao procurar editoras para 

publicar seus textos, ou mesmo quando apresentava sua escrita aos 

diretores de circo:

16 de julho de 1959

... Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Eles 

respondiam-me:

- é pena você ser preta.

Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra, e meu 
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cabelo rustico. Eu até acho o cabelo de negro mais iducado 

do que o cabelo de branco. Porque o cabelo do preto onde 

põe, fica. é obediente. E o cabelo de branco, é só dar um 

movimento na cabeça ele já sai do lugar. é indisciplinado. 

Se é que existe reencarnações, eu quero voltar sempre preta 

(JESUS, 2004, p. 58).

A literatura Caroliniana é experiência vivida. A constante pe-

regrinação pelas lixeiras do espaço urbano, as dificuldades de sua 

travessia cotidiana e a impossibilidade de suprir as necessidades 

primeiras dos filhos, são a fonte primária de sua literatura. É na 

afirmação de si que Carolina se coletiviza, porque não se trata de 

uma única mulher negra tomando para si a enunciação, mas de 

uma multiplicidade de vozes e de enunciados que rompem a or-

dem de um discurso já estabelecido: o da literatura hegemônica 

branca escrita para os pares da classe média. Sobre a escrita da 

mulher, Lobo afirma:

Ser o outro, o excluso, o estranho é próprio da mulher que 

quer penetrar no “sério” mundo acadêmico ou literário. 

Não se pode ignorar que, por motivos mitológicos, antro-

pológicos, sociológicos e históricos, a mulher foi excluída 

do mundo da escrita – só podendo introduzir seu nome 

na história europeia por assim dizer através de arestas e 

frestas que conseguiu abrir através de seu aprendizado 

de ler e escrever em conventos (LOBO, 1999, p. 5, apud 

ZOLIN, 2005, p.275).

Carolina é filha de ex-escravos. Na infância, ainda sem instru-

ção escolar, cresceu escutando os poemas de Castro Alves. Isso foi 

fundamental à sua formação crítica. Logo após à rápida passagem 

no colégio Allan Kardec ela deixa a condição de ouvinte para tor-

nar-se uma ávida leitora dos clássicos da literatura brasileira. Anos 
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mais tarde Carolina surge, agora como escritora, no espaço literário 

brasileiro sem ter sido convidada. E sem ocupar lugar privilegiado 

na ordem do discurso8, põe-se a escrever sobre os modos de vida 

minoritários, empenhando-se na escrita de suas memórias e nas de 

seu grupo social, abrindo assim pequenas frestas para os textos pro-

duzidos pelasmulheres negras e moradoras de periferias.

A Escrita de Si como escrita Política

Na escrita de suas memórias emergem narrativas outras capazes 

de revelaros conflitos de toda uma comunidade. Ao se ficcionalizar 

a escritora rasura-se a si mesma com as vozes dos subalternos, fa-

zendo de seus textos um agenciamento literário político. Deleuze e 

Gattaripodem nos aproximarainda mais de Carolina na medida que 

conceituam a segunda característica da literatura menor: 

A literatura menor é completamente diferente: o seu espaço 

exíguo, faz com que todas as questões individuais estejam 

imediatamente ligadas à política. A questão individual, 

ampliada ao microscópio, torna-se muito mais necessária, 

indispensável, porque uma outra história se agita no seu 

interior (Deleuze; Guattari, 2003, p. 39).

Múltiplas narrativas perpassam o interior da escrita de Carolina: 

são histórias de corpos que ocupam espaços demarcados socialmen-

te. Ela pinta, com palavras, os espaços que esses corpos menores ocu-

pam na cidade. Seus textos são às próprias memórias da periferia e 

dos marginalizados. Carolina faz nascer do silêncio destas vozes uma 

literatura das minorias. O trecho a seguir exemplifica isso:

8 O discurso, inclusive o literário, como afirmou Foucault é “controlado, selecionado, 
organizado e redistribuído por certos procedimentos que têm por função conjurar seus 
poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório” (FOUCAULT, 2014, pp. 8,9). 
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21 de maio de 1958

Os lixeiros haviam jogado carne no lixo. E ele escolhia uns 

pedaços. Disse-me: – Leva, Carolina. Dá para comer.Deu-me 

uns pedaços. Para não magoá-lo aceitei. Procurei convencê-lo 

a não comer aquela carne. Para comer os pães duros ruídos 

pelos ratos. Ele disse-me que não. Que há dois dias não comia. 

Acendeu o fogo e assou a carne. A fome era tanta que ele não 

poude deixar assar a carne. Esquentou-a e comeu. Para não 

presenciar aquele quadro, saí pensando: faz de conta que eu 

não presenciei esta cena. Isto não pode ser real num paizfertil 

igual ao meu. Revoltei contra o tal Serviço Social que diz ter 

sido criado para reajustar os desajustados, mas não toma 

conhecimento da existência infausta dos marginais. Vendi os 

ferros no Zinho e voltei para o quintal de São Paulo, a favela. 

No outro dia encontraram o pretinho morto. Os dedos do 

seu pé abriram. O espaço era de vinte centímetros. Ele au-

mentou como se fosse de borracha. Os dedos do pé parecia 

um leque. Não trazia documentos. Foi sepultado como um 

Zé qualquer. Ninguém procurou saber seu nome. Marginal 

não tem nome (JESUS, 2004, pp. 36-37).

 Carolina é responsável por tornar público o interior da favela, 

o que nela se passa, e como se configura o dia a dia dos favelados 

que não têm comida para se alimentar e precisam recorrer às poucas 

possibilidades que uma lixeira pode oferecer. Ela revela a intimida-

de dos moradores da periferia, a luta pela sobrevivência e a vida 

infausta dos pobres que residiam às margens da capital paulista. 

Mas não só. A escritora põe em questão os espaços que as mulheres 

negras ocupam na cidade e na literatura, reivindica o direto à fala e 

aos espaços urbanos, ou à casa de alvenaria, como ela mesmo dizia.

A morte foi inevitável a alguns moradores de Canindé que, ao 

procurarem comida no lixo, encontravam restos de alimentos po-

dre, envenenados, e por isso morriam intoxicados. O favelado do 
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enunciado de Carolina, depois de muito peregrinar no lixo, morre, e 

então é enterrado como indigente. Ele é o desconhecido de seu país. 

A narradora de Quarto de Despejo transita, diariamente, por es-

paços antagônicos: a sujeira e a lama de uma favela recém surgida, 

sem qualquer infraestrutura, e as ruas de uma São Paulo industria-

lizada que, em vias de progresso, deixa para trás as ruínas e os ras-

tros dos esquecidos, como podemos perceber o fragmento a seguir:

19 de maio de 1958

As oito e meia da noite eu já estava na favela respirando 

o odor dos excrementos que mescla com o barro podre. 

Quando estou na cidade tenho a impressão que estou na 

sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de 

viludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela te-

nho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de 

estar num quarto de despejo. [...] Devo incluir-me, porque 

eu também sou favelada. Sou rebotalho. Estou no quarto 

de despejo, e o que está no quarto de despejo ou queima-se 

ou joga-se no lixo (JESUS, 2004, p. 33).

Os processos de exclusão em que Carolina está submersa, leva-a 

a si pensar como um objeto inutilizável, em desuso, aquele sem im-

portância alguma e que serve apenas para ocupar espaço no quarto 

de despejo, à espera de, a qualquer momento, ser descartado, quei-

mado, porque é esse o destino das coisas inutilizáveis. É como rebota-

lho que ela se enxerga, porém, essa definição, em primeira instância, 

é dada pela sociedade e só depois Carolina toma para si a classifica-

ção que lhe foi dada.

O que devemos nos perguntar é: quantas Carolinas estão no 

quarto de despejo? Quantas não conseguem visualizar para si outro 

status que não o de rebotalho? Quem são essas pessoas que ocupam 

espaços minoritários por todo o país? Quantas delas estão sendo 

Por uma literatura menor: espaços possíveis em Carolina Maria de Jesus
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queimadas e descartadas por serem consideradas objetos menores? 

É necessário uma demora de pensamentos em torno dessas ques-

tões que podem, na medida que se encontre caminhos possíveis às 

respostas, nos fazer repensar os espaços destinados às minorias.

Deleuze e Guattari afirmam que “o que o escritor diz sozinho 

já constitui uma ação comum, e o que diz ou faz, mesmo se os 

outros não estão de acordo, é necessariamente político” (2003, p. 

40). Dessa forma, o campo político contamina todo o enunciado 

da narradora-personagem. Sua voz já não diz respeito a si mesma 

porque “não há sujeito, só há agenciamentos coletivos de enun-

ciação, e a literatura exprime esses agenciamentos” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2003, p. 41). Carolina já não existe enquanto um “eu” 

narrador, mas antes, como uma máquina coletiva de enunciação 

dos modos de vida das minorias, dos espaços que estas ocupam, 

dos que não ocupam, do silêncio das vozes suburbanas, da descri-

minação e segregação dos marginais.

A Linguagem Desterritorializada

A linguagem Caroliniana é puro balbucio, desequilíbrio e ga-

gueira. A escritora, com dois anos de ensino primário, cria uma lin-

guagem fragmentada e desterritorializada em relação a dos “gran-

des” escritores. Esses, aliás, são referenciais literários para Carolina, 

que tenta aproximar sua escrita à dos clássicos da literatura brasi-

leira. No entanto, nessa tentativa de aproximação à linguagem da 

tradição literária, ela põe-se mais à distância porque não possui os 

epítetos de uma escritora canônica. Nesse movimento, Carolina de-

senha o fora da linguagem, e é um desenho com palavras porque 

“quando a língua está tão tensionada a ponto de gaguejar ou de 

murmurar, balbuciar..., a linguagem atinge o limite que desenha o 

seu fora e se confronta com o silêncio” (Deleuze, 2011. p. 144). Pode-

mos dizer então que, o estilo da escritora é o não-estilo. Ou seria um 

estilo porvir? O que experimentamos na escrita de Carolina é uma 
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criação sintática que faz nascer uma nova língua, uma língua menor 

dentro de uma língua maior, uma gramática do desequilíbrio. De-

leuze nos conecta aos blocos da escrita de Carolina:

Cada qual em sua língua pode expor recordações, inventar 

histórias, enunciar opiniões; por vezes até adquirir um belo 

estilo, que lhe proporciona os meios adequados e o converte 

num escritor apreciado. Mas, quando se trata de escavar por 

baixo das histórias, de rachar as opiniões e de atingir as regiões 

sem memórias, quando é preciso destruir o eu, certamente 

não basta ser um “grande” escritor, e os meios permanecem 

para sempre inadequados, o estilo torna-se não-estilo, a lín-

gua deixa escapar uma língua estrangeira desconhecida, para 

tornar-se uma coisa que não escritor, conquistando visões 

fragmentadas que passam pelas palavras de um poeta, pelas 

cores de um pintor ou os sons de um músico. [...] e que não 

se tente encontrar aí uma frase bem limada, ou uma imagem 

perfeitamente coerente; o que se imprimirá nas páginas é uma 

palavra embaraçada, uma gagueira (DELEUZE, 2011. p. 146).

Palavras embaraçadas, fragmentadas, a criação literária de Ca-

rolina é essa anomalia que nos faz vibrar em intensidades múltiplas, 

em conexões menores de uma literatura menor, em uma linguagem 

que ganha força numa minoria muda e desconhecida, em uma lin-

guagem da diferença.

A impossibilidade de escrever tal qual a hegemonia canônica 

literária brasileira é a desterritorialização da linguagem de Caroli-

na. Ela não possui os códigos ou quaisquer arquétipos desse grupo 

letrado. Mas, antes, possui uma expressão singular que a põe em 

um lugar outro da linguagem. E por que não da literatura? O que 

encontramos em Carolina de Jesus é uma língua cortada das mas-

sas, uma língua de estranhos usos menores. É isto que a escritora 

faz: um uso menor de uma língua estranha, própria dos excluídos.

Por uma literatura menor: espaços possíveis em Carolina Maria de Jesus
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portugueses
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Resumo: A resenha vem apresentar a obra O Caminho Poético de Santiago: 
Lírica galego-portuguesa, organizado por Maria Isabel Morán Cabanas, José 
António Souto Cabo eYara Frateschi Vieira, publicada pela editora Cosac Naify, 
em 2015. A obra traz uma visão inovadora, apresentando uma amostra da lírica 
galego-portuguesa tendo como fio condutor a cidade de Santiago de Compos-
tela, capital da Galiza, que nos séculos XII e XIII foi o mais importante centro 
religioso, político e cultural de toda a Península Ibérica.

Palavras-chave: Santiago de Compostela, Cantigas, Trovadores.

A ond’iráaquel romeiro,

meu romeiro adond’irá?

Camino de Compostela,

non sei s’ali chegará.
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e Sociais da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP – 
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Um para o caminho de Harold Pinter o teatro como instrumento político 
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Os pes leva cheos de sangre,

e non pode mais andar.

Mal pocado! Pobre vello.

non sei sali chegará!

(Romance galego) 1.

Segundo Adriana Vidotte e Adaíson José Rui, em Caminhos 

físicos, imaginários e simbólicos: O culto a São Tiago e a peregrina-

ção à Compostela na Idade Média 2, “O homem medieval é o homo 

viator. Sua vida é um caminho percorrido em busca da perfeição, da 

salvação. A viagem que realiza na vida terrena, efêmera, visa a sua 

realização plena na vida celeste, eterna.” (RUI, VIDOTTE; 2011, p. 

144). Nesse sentido, as peregrinações são de grande importância na 

vida dos medievos, pois, materializam no plano terreno maneiras 

de se purgar seus pecados, ou agradecer por graças alcançadas.

Nas palavras de Jacques Le Goff e Jean-Claude Schimitt:

(...) a caminhada durava semanas, às vezes meses (...) A rota é 

uma dura ascese. Aí sente-se a fadiga do corpo, o sofrimento 

provocado pelos pés doloridos, a tensão dos músculos, a sede 

e a fome. Aí sofre-se o rigor das intempéries. Aí se enfrenta 

múltiplos perigos, sobretudo na passagem de rios e montanhas 

(...) mas o peregrino obtém com sua viagem benefícios espiri-

tuais e físicos: o perdão dos pecados e a cura de seu corpo 3.

1  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA. Caminho de Santiago e Cultura 
Medieval Galaico-Portuguesa. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional – Divisão de 
Publicação e Divulgação, 1966.
  RUI, Adaílson José; VIDOTTE, Adriana. Caminhos físicos, imaginários e simbólicos: 
O culto a São Tiago e a peregrinação à Compostela na Idade Média. Projeto História, 
nº 42, junho de 2011, p. 143-162.

2  RUI, Adaílson José; VIDOTTE, Adriana. Caminhos físicos, imaginários e simbó-
licos: O culto a São Tiago e a peregrinação à Compostela na Idade Média. Projeto 
História, nº 42, junho de 2011, p. 143-162. 

3  LE GOFF, Jacques; SCHIMITT, Jean-Claude (orgs.).  Dicionário Temático do 
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Nas fontes medievais é frequente a menção a tais viagens com 

fins religiosos. Principalmente nas cantigas, que são bastante exe-

cutadas no período. Canções que relatam milagres de santos e lou-

vores, mas também, amores, e críticas das mais diversas vertentes.

A partir disso, esta resenha vem apresentar a mais nova pu-

blicação da Editora Cosac Naify, intitulada O Caminho Poético de 

Santiago: Lírica galego-portuguesa, organizado por Yara Frateschi 

Vieira, professora titular, aposentada, de Literatura Portuguesa da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Maria Isabel 

Morán Cabanas, professora titular na área de Filologias Galega 

e Portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela e José 

António Souto Cabo, também professor titular na área de Filologias 

Galega e Portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela.

 Obra publicada em 2015, presenteia o leitor,em contrapo-

sição de obras que abordam a temáticafirmando-se na compilação 

poética, com uma visão inovadora da lírica galego-portuguesa. 

O livro é composto pela reunião de 55 textos originais em língua 

galego-portuguesa de 29 poetas do período medieval, dentre eles 

D. Afonso X, o Sábio, D. Dinis, Pai Soares de Taveirós, Bernal de 

Bonaval, dentre outros. Textos estes que remontam passagens e 

ambientes de Santiago de Compostela. Há também uma introdução 

apresentando a temática da obra e fornecendo ao leitor informa-

ções básicas acerca do período e do estilo literário em questão, um 

glossário explicativo, além de um mapa de Santiago de Compostela, 

ressaltando os locais relevantes para a lírica galego-portuguesa. Fe-

chando o conteúdo do livro, é presente uma bibliografia com estudos 

realizados acerca do tema proposto e imagens e dados dos cancionei-

Ocidente Medieval. Coord. de Trad. Hilário Franco Júnior. Bauru, SP: EDUSC; São 
Paulo, SP: Imprensa Oficial do Estado, 2002, v. 2, p. 353, 354. 
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ros medievais utilizados na pesquisa, a saber: Cancioneiro da Ajuda4, 

Cancioneiro da Biblioteca Nacional5  e o Cancioneiro da Vaticana6.

 A publicação tem início com algumas notas de modo a instruir 

ao leitor leigo da temática da obra e fornecer um aparato breve do 

que o espera pelo Caminho de Santiago. As notas contextualizam a 

origem da chamada lírica galego-portuguesa, manifestação inicial da 

literatura de língua portuguesa, um patrimônio comum a todas litera-

turas, inclusive a brasileira, por se exprimir nesta língua. Há também 

considerações sobre os gêneros das cantigas, a saber: as cantigas de 

amor, cantigas de amigo e as cantigas de escarnio e maldizer. Além 

disso, tece breves considerações sobre as cantigas religiosas que tem 

por maior testemunho as Cantigas de Santa Maria, de D. Afonso X, 

o Sábio, Rei de Leão e Castela.

4 O Cancioneiro da Ajuda é um manuscrito em pergaminho, datável de finais do 
século XIII ou inícios do XIV. Está incompleto (mutilado e inacabado): faltam-lhe 
rubricas atributivas de autor; somente dezesseis iluminuras foram esboçadas e 
parcialmente pintadas; há espaços reservados para a notação musical que, no 
entanto, não foi introduzida; algumas iniciais capitais (de cantiga ou de estrofe) 
foram deixadas em branco. A escrita, em preto, é feita na letra minúscula gótica. 
CABANAS, Maria Isabel Morán; CABO, José António Souto; VIEIRA, Yara Frateschi. 
O Caminho Poético de Santiago: Lírica galego-portuguesa. São Paulo: Cosac Naify, 
2015, p. 204. 

5 O Cancioneiro da Biblioteca Nacional foi copiado por volta de 1525-26, na Itália, 
por ordem do humanista italiano AngeloColocci. Contém, além do maior número 
de textos e autores do corpus galego-português a nós transmitido, também a frag-
mentária Arte de Trovar. . CABANAS, Maria Isabel Morán; CABO, José António 
Souto; VIEIRA, Yara Frateschi. Op, Cit, p. 208. 

6 O Cancioneiro da Biblioteca Vaticana é uma coletânea com aproximadamen-
te1200 cantigas,compilado na Itália entre o final do século XV einício do século 
XVI. Encontra-se depositado na Biblioteca do Vaticano, de onde deriva o nome por 
que é conhecido. Este cancioneiro, como o Cancioneiro da Biblioteca Nacional em 
Portugal, foi compilado após o século XIII e compreende um espaço de tempo bem 
maior. Apresenta não apenas obras dos poetas da corte de Afonso III de Portugal, 
mas também anteriores, como ainda os contemporâneos de D.Dinis e seus filhos. 
MONTEAGUDO, Henrique, et al. Três poetas medievais da ría de Vigo. Ed. Galaxia. 
1998, pág. 51. 
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 Mas não somente de cantigas se pautaram as considerações: 

os organizadores da obra se preocuparam também em trazer da-

dos da localidade que conduz todos os episódios narrados por tais 

poemas: Santiago de Compostela. No período medieval, a cidade 

de Santiago de Compostela, localizada não muito longe da atual 

fronteira entre Portugal e Espanha, era o mais importante centro 

religioso, político e cultural de toda a Península Ibérica, com isso 

sustenta condições propícias para a implantação e difusão da lírica 

trovadoresca para as outras partes da península.

 Nas palavras dos organizadores da obra:

Na segunda metade do século XII, momento em que nasce a 

lírica galego-portuguesa, não havia no reino galaico-leonês 

outro centro urbano que pudesse competir com o prestígio 

de Santiago, cuja supremacia se devia ao uso eficiente dos 

recursos materiais e culturais gerados pela peregrinação 

(p. 14).

 As cantigas são apresentadas em dois blocos: “Os trova-

dores e Santiago de Compostela” em que tratam de temáticas que 

envolvem diretamente a localidade, seja para cantar louvores e 

amores ou para “maldizer” sobre pessoas, e, “Trovadores e textos 

em diálogo”, que remetem a autores de outras localidades, mas 

que remetem cantigas a Santiago de Compostela, como D. Dinis, 

Rei de Portugal e João Zorro. No final de cada grupo de cantigas 

de determinado autor, há uma breve biografia do mesmo, de forma 

a apresentar ao leitor a vida de tal artista que é o trovador. 

Os textos selecionados proporcionam ao leitor uma viagem 

literária pela cidade compostelana e ilustram os gêneros praticados 

pela lírica portuguesa como as cantigas de amor, cantigas de amigo 

e as cantigas satíricas, que são as cantigas de escárnio e de maldi-

zer. A grafia utilizada na transcrição das cantigas é a sugerida nas 
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Normas de edición para a poesia trobadores galego-portuguesa medieval7, 

de forma a manter a grafia o mais fiel possível das fontes originais. 

Além disso, mostra como os autores estavam ligados na cidade 

de Santiago de Compostela e interligados entre si seja por laços 

familiares, pessoais, sociais, políticos, sendo responsáveis pela 

disseminação da lírica pelas outras regiões da Península Ibérica.

A obra se apresenta como uma inestimável referência àque-

les que se interessam pela poesia galego-portuguesa, seja pela 

contemplação dos versos poéticos contidos, seja como base para a 

pesquisa acadêmica. No campo desta última, O Caminho Poético de 

Santiago vem se afirmar como uma contribuição singular, tanto pelas 

cantigas em sua forma original e o glossário que auxilia sua trans-

crição, quanto pela extensa bibliografia complementar, presente na 

publicação e generosa para os pesquisadores que visam encontrar 

referências no assunto. Nesse sentido, esta é uma obra que desafia 

o especialista mais rigoroso a encontrar algum demérito.

7 AA.VV. Normas de edición para a poesia trobadoresca galego-portuguesa medieval. 
Universidade de Coruña. Servizio de Publicacións, 2007. (Versão online disponível 
em <http://www.udc.gal/export/sites/udc/publicacions/_galeria_down/librariadixi-
tal/NormaEdicionPoesiaTF.pdf.>.Acesso em: 17 mai. 2015. 
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